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Um ano de pandemia no ICS 
Fez no dia 7 de março um ano que a Ministra da Saúde, Marta Temido, 

anunciou em direto na TV o encerramento do Instituto de Ciências Soci-

ais. Sem acesso ao edifício 15  de Gualtar durante  três semanas, o ICS  

foi a unidade da UM mais penalizada no início da pandemia.  

INSTALAÇÕES 

Concurso para empreitada 
É de 4 de março a publicação em Diário da 

República do anúncio do concurso público para 

a empreitada de adaptação de espaços para 

instalação do Centro Audiovisual e Multimédia 

do ICS.  A obra está em projeto há vários anos, 

mas conheceu em janeiro um avanço significa-

tivo, quando o Reitor Rui Vieira de Castro infor-

mou o ICS que o centro sairia finalmente do 

papel. O valor de execução da empreitada—que 

inclui trabalhos de arquitetura, estruturas, ins-

talações elétricas, hidráulicas, mecânicas, de 

comunicação e de segurança— é de 750 mil 

Euros.  
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O que conseguimos: 

Todos os cursos em funcionamento  

(com adaptações ao regime remoto) 

Todos os órgãos em funcionamento 

Todos os serviços adaptados a teletrabalho  

(com exceção do empréstimo de equipamentos) 

Todas as provas académicas realizadas 

 

Iniciativas ICS: 

Instalações adaptadas (com proteções de  

acrílico e lotação máxima estabelecida) 

Plano de contingência adaptado ao ICS 

Nova secção do site do ICS dedicada à Covid-19 

Gabinete de Gestão e Comunicação de Crise 

Kit-Covid no acolhimento a novos estudantes 

Substituição de informação em papel por ecrã eletrónico 

no átrio do ICS 

PESSOAS 

Manuela Martins 

no livro Mulheres 

na Ciência 
É uma distinção promovida pela agên-

cia nacional Ciência Viva por ocasião do 

Dia Internacional da Mulher. Manuela 

Martins, professora catedrática do De-

partamento de História é uma das 101 

cientistas destacadas este ano, numa 

iniciativa que também já homenageou, 

no ICS, Ana Paula Marques, Anabela 

Carvalho e Helena Machado.  

Foi um dos nomes propostos pelo PS 

para integrar o Conselho de Opinião da 

RTP—um órgão composto por membros 

de diferentes setores da opinião pública. 

Felisbela Lopes, professora associada 

com agregação do Departamento de 

Ciências da Comunicação, é um dos 

novos membros deste órgão da estação 

pública de rádio e televisão, que exerce 

mandato (renovável) de quatro anos.  

Felisbela Lopes 

no Conselho de 

Opinião da RTP 



FORMAÇÃO DOUTORAL 

ACONTECE EM ABRIL 
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Curso breve sobre história das 

epidemias em Portugal 

Organizada em cinco sessões, que vão de-

correr integralmente online, esta iniciativa do 

Centro Interpretativo Memórias da Misericórdia 

de Braga e do Lab2PT visa introduzir os partici-

pantes numa perspetiva histórica das epidemi-

as. Como é que outras sociedades, em contex-

tos diversos, encararam e procuraram comba-

ter outras epidemias? Que consequências re-

sultaram dessas experiências a nível económi-

co, social, cultural? O curso breve realiza-se 

entre os dias 7 de maio e 4 de junho e conta 

com a participação do Departamento de Histó-

ria do ICS.  

O Conselho Pedagógico e o Gabinete de Comunicação e Extensão do ICS promovem no dia 12 de abril uma sessão 

online para apresentar a oferta formativa do Instituto ao nível do terceiro ciclo de estudos. Com a primeira fase de candi-

daturas a decorrer até ao dia 28 de abril, esta iniciativa visa facilitar informação tanto sobre os cursos com plano de estu-

dos—Ciências da Comunicação, Estudos Culturais, História e Sociologia—como sobre a frequência do Doutoramento em 

regime tutorial (possível em todos os cursos e ainda em Arqueologia e Geografia). A sessão—que se realiza em sala virtual 

Colibri/Zoom a partir das 14h30—é aberta a todos os interessados e conta com a participação dos diretores dos Doutora-

mentos do ICS.  

Sessão de esclarecimento sobre candidaturas a Doutoramento 12 
abr 

A Presidência do ICS promove, no dia 15 de abril, a partir das 14h30, mais uma sessão online do ciclo Candidaturas 

com sucesso. Desta vez, a proposta tem como objetivo proporcionar o encontro com as national contact points do Hori-

zonte Europa, para esclarecimento sobre candidaturas ao pilar 2 (Desafios Globais e Competitividade Industrial Europeia), 

cluster 2 (Cultura, criatividade e sociedade inclusiva). O objetivo é promover informação geral sobre o Horizonte Europa, 

sobre o programa de trabalhos deste cluster em particular (que inclui três áreas de intervenção: Democracia e Governan-

ça; Património Cultural e Indústria Cultural e Criativa; e Transformações Sociais e Económicas), bem assim como sobre 

regras básicas de participação e recomendações.  

Candidaturas com sucesso ao Horizonte Europa 15 
abr 

Em que circunstâncias se deve solicitar parecer ao Conselho de Ética da Universidade do Minho sobre procedimentos 

de investigação? O que é que deve ser acautelado, em termos éticos, nos relatórios de estágio, dissertações de Mestrado 

e teses de Doutoramento? Estas são as principais questões que vão orientar a sessão de esclarecimento que o ICS pro-

move no dia 16 de abril, em sessão online, a partir das 11h00. Especialmente dirigida a estudantes de Mestrado e Douto-

ramento do Instituto, esta iniciativa visa ajudar a clarificar aspetos práticos relacionados com o cumprimento dos precei-

tos éticos estabelecidos no Código de Conduta Ética da Universidade do Minho, especialmente no que diz respeito ao 

desenvolvimento de trabalhos de pós-graduação.   

Encontro sobre Ética para as Ciências Sociais  16 
abr 

INICIATIVAS 
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Quase duas dezenas de candidaturas 

do ICS a financiamento FCT  
O último concurso para projetos de investiga-

ção em todos os domínios científicos da FCT, 

que encerrou no dia 10 de março, resultou num 

total de 18 candidaturas registadas no ICS. Da 

iniciativa integral dos investigadores do Instituto 

ou propostos por outras instituições, mas com a 

participação de membros da comunidade ICS, os 

projetos submetidos a concurso inscrevem-se 

nas áreas das Ciências da Comunicação, da 

Sociologia, da Historia, da Geografia e da Organi-

zação e Gestão Empresarial. Quinze propostas 

estão vinculadas ao CECS e duas ao CICS-

UMINHO.  

INVESTIGAÇÃO 
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