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Bolsas de Excelência para 8 alunos do ICS 
Melhor nota de ingresso no caso dos alunos do primeiro ano. Me-

lhor média do ano anterior, igual ou superior a 17 valores, para os 

estudantes do segundo e do terceiro anos. Do ICS são 8 os estudan-

tes que receberam bolsa de excelência, no valor pecuniário equivalen-

te ao da propina anual.  

ICS lança chamada  a pós-graduandos para livro 

sobre Sociedade e Conhecimento  
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ICS aprova  
10 cursos breves 
Não conferem grau académico, mas visam promover a formação contínua e a atualização de competências profis-

sionais. As formações de curta duração que o ICS acaba de aprovar, para integrar a candidatura da UMinho ao 

Programa Impulso Adultos do Plano de Recuperação e Resiliência, abrem uma oportunidade para o reencontro de 

licenciados com a academia. Da organização inteligente do trabalho à sustentabilidade ambiental, passando pelos 

desafios ligados às questões de género, pelo património e pelas competências de comunicação, os 10 cursos que 

tiveram o parecer favorável do Conselho Científico do Instituto envolvem também a parceria com potenciais empre-

gadores e instituições associativas e municipais.  

Termina a 7 de julho a primeira fase de candidatura aos cursos de segundo 

ciclo do ICS. Com uma oferta de 10 cursos, dois dos quais em estreia 

(Mestrado em Media Arts e Mestrado em Sociologia do Género e da Sexuali-

dade), o Instituto tem 305 vagas para o próximo ano letivo. Está também a 

decorrer até à mesma data a segunda fase de candidatura a Doutoramento.  

ENSINO 

Candidaturas 
a Mestrado 

10 cursos 
305 vagas 

https://www.ics.uminho.pt/pt/_layouts/15/UMinho.PortaisUOEI.UI/Pages/EventsDetail.aspx?id=57686
https://www.ics.uminho.pt/pt/_layouts/15/UMinho.PortaisUOEI.UI/Pages/EventsDetail.aspx?id=57686
https://www.ics.uminho.pt/pt/Ensino/Mestrados/Paginas/Candidaturas.aspx
https://www.ics.uminho.pt/pt/Ensino/Mestrados/Paginas/Candidaturas.aspx
https://www.ics.uminho.pt/pt/Ensino/Doutoramentos/Candidaturas/Paginas/Cursos-de-Doutoramento.aspx
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ESTUDOS DE COMUNICAÇÃO: 

TECNOLOGIA, CULTURA E 

SOCIEDADE 

Marcos Cajaíba Mendonça 

“’De papel crepom e prata’: uma 

reflexão fotoetnográfica sobre o 

sistema simbólico da caatinga” 

5 de julho de 2021 

GEOGRAFIA 

Rony Iglecio Leite de Andrade   

“Aplicação de Sistemas de Informa-

ção Geográfica à análise de vulne-

rabilidades socioambientais causa-

das pelo uso e ocupação de áreas 

de influência fluvial na Amazónia 

Brasileira” 

8 de julho de 2021 

AGENDA 

Provas de Doutoramento 

INVESTIGAÇÃO 

Ciência em diálogo para  
um debate multidisciplinar 
Vinte imagens de vinte segundos cada, para um 

tempo total de 6 minutos e 40 segundos. É neste 

formato de apresentação—Pecha Kucha—que o ICS 

sugere promover um debate plural com a participa-

ção de investigadores de todas as unidades de inves-

tigação do Instituto.  

De acordo com João Sarmento, vice-presidente do 

ICS para a Investigação, “a iniciativa ‘Ciência em 

Diálogo’ pretende contribuir para o aprofundamento 

do conhecimento em Ciências Sociais”. Os  partici-

pantes convidados para esta sessão online, agendada 

para o dia 13 de julho, são investigadores contrata-

dos e vão apresentar projetos em que estão direta-

mente envolvidos. Com um registo dinâmico, ‘Ciência 

em Diálogo’ é uma proposta de encontro e confronto 

de perspetivas sobre a cultura e a sociedade.  

PRÓXIMA EDIÇÃO 

No boletim de julho divulgaremos os resultados do estudo “Percursos e Trajetórias dos Doutorandos do ICS”. 

Entre os 230 respondentes do inquérito aplicado aos estudantes inscritos entre 2010 e 2021 num programa 

doutoral do Instituto, a progressão na carreira é a principal motivação para ingressar num curso de terceiro 

ciclo. Já as principais dificuldades do percurso estão sobretudo na gestão/organização do tempo pessoal e na 

conciliação do trabalho de investigação com as responsabilidades familiares.  

COMUNIDADE 

Núcleos de estudantes 
e Presidência do ICS 
em diálogo   

 

Que projetos de curto prazo 

têm os grupos associativos de 

alunos do ICS? Que apoio pode 

prestar o Instituto às iniciativas 

promovidas pelos núcleos de 

estudantes? Este foi o mote para 

uma reunião em que participa-

ram, a convite da Presidência, 

representantes do GACCUM, do 

NECSUM e do futuro grupo de 

estudantes de História. Neste 

encontro de partilha de ideias e 

preocupações, a Presidente do 

Conselho Pedagógico, Maria do 

Carmo Ribeiro, reafirmou a inten-

ção do Instituto de promover a 

valorização do papel do estudante 

na vida académica.  

Adjudicado 
Centro Audiovisual e Multimédia 

A empreitada para a execução da obra estrutural que dará 

origem ao Centro Audiovisual e Multimédia do ICS  e que esteve 

em concurso público em abril passado, está finalmente adjudica-

da. É este o estado do processo na plataforma eletrónica de 

compras públicas (AcinGOV), também confirmado pela Reitoria. 

O início das obras—que deverão demorar nove meses—estará 

ainda pendente de tramitação burocrática, mas, depois de mui-

tos anos de diligências, promessas e recuos, o processo parece 

finalmente dar mais um passo para avançar.   
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https://videoconf-colibri.zoom.us/j/84663081302

