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FUNCIONAMENTO 

Serviços do ICS 
em teletrabalho 

Na primeira semana de janeiro, os serviços administrativos do ICS (secretariado da escola, secretariado dos 

departamentos, secretariado pedagógico, gabinete financeiro e gabinete de comunicação e extensão) vão funci-

onar a partir de casa. Até ao dia 9 de janeiro, apesar de haver atendimento telefónico geral tanto em Gualtar 

quanto em Azurém (garantido por dois funcionários em regime presencial), a resposta a solicitações da comuni-

dade do ICS ou da Universidade deverá ser dada apenas por email.  

Os serviços técnicos seguem o mesmo regime, embora com abertura para exceções pontuais que decorram 

de necessidades impossíveis de satisfazer remotamente. É o caso, por exemplo, dos serviços de empréstimo de 

equipamentos, que continuarão a ser assegurados durante a semana de contenção.  

Em conformidade com o disposto no Despacho RT-95/2021, neste período as aulas também passam para 

o regime online. Apenas as atividades de avaliação previstas para a semana de 3 a 8 de janeiro se deverão 

manter sem alteração, ou seja, em regime presencial, nos casos em que assim tenha sido programado pelos 

docentes.  

INFRAESTRUTURAS 

Centro Audiovisual e Multimédia é 
candidato a financiamento FEDER 

As obras de construção civil já estão a 

decorrer desde o início de outubro, numa 

empreitada que ascende a 800 mil €. O  mo-

biliário e o equipamento (audiovisual, informá-

tico e de comunicações), que se instalará na 

fase seguinte, rondará os 500 mil €. Tudo 

somado, são cerca de 1.3 milhões de Euros 

que a Universidade do Minho espera receber 

do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regio-

nal para financiar a operacionalização do Cen-

tro Audiovisual e Multimédia do ICS.  

A candidatura—preparada pelo ICS em 

parceria com a Reitoria—é uma resposta ao 

convite publicado pela CCDR-N para infraestru-

turas tecnológicas da região Norte. Apresenta-

do como um Centro de Valorização e Transfe-

rência Tecnológica, o Centro Audiovisual e 

Multimédia do ICS será um laboratório para 

os cursos de graduação e pós-graduação no 

campo do audiovisual, um centro de forma-

ção contínua e uma oficina de inovação, tanto 

para a reconfiguração de práticas pedagógi-

cas como para o apoio ao desenvolvimento 

das indústrias criativas.   
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https://www.ics.uminho.pt/pt/Instituto/Paginas/Contactos.aspx


© ICS 2021            Gabinete de Comunicação e Extensão do ICS Edição gráfica e de conteúdos: Madalena Oliveira e Marta Barbosa 

 

AGENDA 

CIÊNCIAS DA COMUNICAÇÃO 

Thaís Braga 

“Narrativas jornalísticas sobre o dia 

do fogo na Amazônia (2019-2020): 

o caso da Folha de S. Paulo (Brasil) 

e do Público (Portugal)” 

26 de janeiro de 2022 

Provas de Doutoramento 

Agendadas 

Novos órgãos do 

ICS para o 

mandato  

2022-2025 

Aprovado pela A3ES e pela Axencia para a Calida-

de do Sistema Universitario de Galicia, a ACSUG, o 

Mestrado em Desafios das Cidades Atlânticas resulta 

de um consórcio de seis universidades. A instituição 

proponente é a Universidade do Minho (através da 

Escola de Engenharia), mas estão também envolvi-

das a Universidade do Porto e a Universidade de Trás

-os-Montes e Alto Douro, bem como as universidades 

galegas da Corunha, de Santiago de Compostela e de 

Vigo.  

O ICS colabora com este curso de segundo ciclo, 

através do Departamento de Sociologia, na leciona-

ção de duas Unidades Curriculares. A primeira edi-

ção está prevista para o ano letivo 2021/2022.  

Já estão eleitos os novos membros do Conselho 

do Instituto. Constituído por 11 professores e investi-

gadores doutorados, três estudantes e um represen-

tante dos funcionários, este é o órgão que deverá 

eleger o próximo Presidente do ICS. A lista de docen-

tes e investigadores foi encabeçada por Paula Remo-

aldo, professora catedrática do Departamento de 

Geografia, que reuniu quase 79% dos votos.  

PESSOAS 

ICS participa em novo mestrado interinstitucional 

ENSINO 

ELEIÇÕES 

A Presidência do ICS deseja a toda a comunidade académica que 2022 seja realmente 

um ano novo.  

No escrutínio de 15 de dezembro foram também 

eleitos os 15 representantes dos docentes e dos 

investigadores que integrarão o Conselho Científico e 

a que se juntarão outros nove representantes indica-

dos pelas unidades de investigação. Os membros 

agora eleitos integram a lista também proposta por 

Paula Remoaldo, composta por membros de todos 

os departamentos do Instituto. 

Helena Machado no 

grupo de 

estudo 

sobre 

assédio  

A Presidente do ICS, Helena 

Machado, é um dos membros 

que integram o Grupo de Missão 

para a Elaboração de Orientações 

de Prevenção e Combate ao Assé-

dio na Universidade do Minho. 

Criado por despacho reitoral em 

dezembro, este núcleo deverá 

propor ao Reitor, até 15 de janei-

ro, “orientações capazes de infor-

mar o desenho e o desenvolvi-

mento da Estratégia da UMinho 

para a Prevenção e o Combate ao 

Assédio”.  

Prémio de Ciberjornalismo para 

reportagem do jornal online Comum 

Um trabalho sobre pornografia—preparado como projeto final de Jornalismo, por Ana Sousa, Beatriz Duarte 

e Rui Pedro Félix, e publicado no jornal online Comum—foi o vencedor do prémio de Ciberjornalismo Académi-

co, anunciado no dia 15, no âmbito do 7º Obciber. É a quinta vez que o jornal dos estudantes de Ciências da 

Comunicação do ICS vence este prémio, atribuído desde 2015.  

Jornadas Doutorais de Sociologia debatem vocação, carreiras e trabalho 

Estão agendadas para os dias 10 e 11 de fevereiro e nesta edição, a terceira organizada pelo Núcleo de 

Estudantes do Doutoramento em Sociologia, propõem um debate sobre formas de melhorar as oportunidades 

profissionais na área da investigação e desenvolvimento em Sociologia. As Jornadas Doutorais de Sociologia 

são um convite a doutores e doutorandos de Sociologia para partilhar resultados de projetos científicos realiza-

dos no âmbito do terceiro ciclo de estudos.  
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https://consumodepornografia.wixsite.com/projetodejornalismo
https://www.comumonline.com/

