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CARREIRA

Concursos internos de promoção na carreira

UM atribui 5 vagas de Professor Associado ao ICS
A legislação é de junho, mas só em dezembro se ficou a saber realmente quantas vagas
poderiam ser abertas no âmbito do regime
extraordinário de promoção na carreira previsto no Decreto-Lei nº 84/2019 (Decreto-Lei de
Execução Orçamental). Ao ICS foram atribuí-

das cinco vagas para Professor Associado,
que têm como finalidade aproximar os departamentos do objetivo de ter no mínimo 50%
de docentes nas duas categorias superiores.
No conjunto do ICS, as cinco vagas agora
atribuídas não permitem atingir este patamar

na maioria dos departamentos. Com os novos
concursos, as áreas disciplinares de Arqueologia, História, Geografia e Sociologia terão
apenas cerca de 35% do seu corpo docente
na categoria de Professor Catedrático e Professor Associado. 

REDES SOCIAIS

ICS expande presença nas redes
sociais e chega ao Instagram
Com o objetivo de chegar a novos públicos e de diversificar a presença na
web, o ICS está, a partir de janeiro, também no Instagram. Reconhecendo a
popularidade desta rede social de partilha de fotos e vídeos, o Instituto vai passar a publicar com regularidade nesta plataforma informação sobre as atividades dos departamentos e centros de investigação, bem como os eventos e
iniciativas promovidas no âmbito da oferta formativa. O ICS pode ser seguido
em @ics.uminho. 
COMUNIDADE ICS

Funcionários do ICS
Infraestruturas, ambiente de trabalho e organização dos serviços.
Para pensar estes três temas, a Presidência do ICS reuniu no dia 18
de dezembro os funcionários numa sessão de
dinâmica de grupos. A
iniciativa visou recolher
ideias, reflexões e comentários de quem
assegura o funcionamento dos serviços
administrativos e técnicos do Instituto, num exercício de auscultação que tem como objetivo
envolver todos os agentes da escola na definição de ações futuras de
gestão e planeamento. 

Departamento de História
Marta Lobo foi eleita diretora do Departamento de História do ICS. Doutorada em História Social, Marta Lobo é membro integrado
no Lab2PT e investiga regularmente na área
da História Social e Religiosa. 

Colégio Doutoral UMinho
Moisés de Lemos Martins foi designado pelo
Conselho Científico do ICS para representar o
Instituto na Comissão Coordenadora do Colégio Doutoral da Universidade do Minho. Moisés de Lemos Martins é diretor do CECS, uma
unidade de investigação que promove três dos
sete programas doutorais do ICS. 
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ENSINO

Ciências Sociais receberam 12 alunas na
iniciativa “O Melhor Estudante na UM”
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O que fazem as Ciências Sociais? Podem as Ciências Sociais mudar o
mundo? Foram estas as questões que deram o mote ao programa que o
ICS preparou para acolher os alunos do ensino secundário que visitaram
a Universidade no âmbito da iniciativa “O Melhor Estudante na UMinho”.
Com ações que envolveram todos os departamentos, o plano de atividades do Instituto para os três dias da iniciativa teve como objetivo promover o contacto com experiências práticas reais das Ciências Sociais aplicadas ao mundo exterior.

Em todas as atividades, procurou-se responder a perguntas. Como e
com quem trabalham os sociológicos sobre os grandes desafios sociais
como a mobilidade? Como se comunica ciência? Como se faz um mapa?
Como se faz Arqueologia e História hoje? Como gerir o território para o
proteger? Foi também com perguntas que terminou o programa com um
“Trivial das Ciências Sociais”. De 18 a 20 de dezembro, o desafio para
as 12 alunas que se inscreveram no ICS foi explorar o que é, afinal, ser
um cientista social. 

COMUNIDADE ICS

ICS fechou o ano com festa de Natal
Repetindo a tradição dos últimos anos, o ICS juntou, no dia 18 de dezembro, docentes, investigadores, funcionários
e colaboradores num lanche de Natal. Com música, animação e uma simbólica troca de presentes, a comunidade ICS
encerrou o ano num encontro celebrativo da época festiva, que representou também um momento de convívio fora da
rotina habitual dos trabalhos académicos. 

AGENDA
Provas de Doutoramento

Agendadas
CIÊNCIAS DA COMUNICAÇÃO

Olga Estrela T. da Silva Magalhães
"Investigação médica na imprensa
portuguesa—diagnóstico e diretrizes terapêuticas "

A Presidência do ICS deseja a todos um bom
ano novo. Que as realizações académicas de
2020 sejam também realizações pessoais.
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