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Licenciatura em  
Geografia e Planeamento 
faz 25 anos 
Com uma formação focada no território, a Licenciatura em Geografia e Planeamento do Insti-

tuto de Ciências Sociais está orientada para o desenvolvimento de atividades profissionais liga-

das ao ordenamento do território, ao planeamento urbano, ao desenvolvimento regional e local e 

à avaliação de riscos e impactes ambientais. No cruzamento de saberes que passam pela carto-

grafia, a climatologia e a geomorfologia, este curso visa também preparar profissionais vocacio-

nados para promover a requalificação e reabilitação de áreas degradadas. Admite 40 novos 

alunos a cada ano e no último Concurso Nacional de Acesso a nota do último candidato foi de 

14,64 valores.  

Para assinalar a data de aniversário, que coincide também com os 30 anos da Licenciatura 

em Ciências da Comunicação, o Departamento de Geografia prevê realizar, ao longo deste ano 

académico, entre outras iniciativas, uma conferência.  

ENSINO 

Acreditação 

O relatório preliminar da A3ES que apreci-

ou os cursos de Licenciatura, Mestrado e 

Doutoramento em Sociologia (do Departamen-

to de Sociologia) e de Mestrado em Comuni-

cação, Arte e Cultura (uma parceria dos De-

partamentos de Ciências da Comunicação e 

de Sociologia) indica que estes quatro cursos 

renovam a acreditação sem quaisquer condici-

onantes adicionais. A Comissão de Avaliação 

Externa visitou os cursos, de forma remota, 

em outubro, tendo-se reunido com docentes, 

estudantes e empregadores.  

INSTITUTO 

Eleições para o Conselho do Instituto e o 

Conselho Científico 

Estão agendadas para o próximo dia 15 de dezembro as eleições para o Conselho do Instituto e 

para o Conselho Científico. As listas de candidatos foram apresentadas até ao dia 26 de novembro, 

devendo ser objeto de divulgação definitiva no dia 6 de dezembro.  

De acordo com os Estatutos do ICS, o Conselho do Instituto é o órgão máximo, composto por 

15 membros (11 professores e investigadores, três estudantes e um representante dos funcioná-

rios), a quem compete não apenas aprovar os regulamentos internos e os planos de atividades 

mas também eleger o próprio Presidente do Instituto. O Conselho Científico, por sua vez, é com-

posto por 25 membros, todos docentes e/ou investigadores. É a este órgão que compete definir e 

superintender a política científica do instituto.  

A atual equipa da Presidência do ICS cessará o mandato em maio.  
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AGENDA 

SOCIOLOGIA 

Fernando Henrique Dantas de 

Paiva  

“Políticas públicas e 

empreendedorismo nos Institutos 

Federais de Educação Tecnológica 

do Brasil: um estudo de caso no 

IFRN” 

15 de dezembro de 2021 

Eventos 

Ministro da Ciência, Tecnologia e 

Ensino Superior, Manuel Heitor, 

encerra conferência final do 

Doutoramento FCT em Estudos de 

Comunicação: “Tecnologia, Cultura 

e Sociedade” 

15 de dezembro de 2021, 17h00 

Provas de Doutoramento 

Agendadas 

INSTITUTO 

Novo vídeo de 

apresentação 

do ICS 

Uma escola,  

uma comunidade 

Em cerca de 3 minutos, o Instituto apresenta-se 

como uma escola que promove o espírito crítico, 

fomenta as relações humanas, a participação e a 

diversidade. O novo vídeo de apresentação do ICS foi 

gravado nos campi de Azurém e de Gualtar e conta 

com a participação de estudantes e docentes que 

representam os quatro departamentos do Instituto. A 

apresentação pública aconteceu durante a cerimónia 

comemorativa do Dia do ICS, que este ano se assina-

lou sob o signo da mudança.  

APOSENTAÇÃO 

As Ciências Sociais estão especialmente vocaciona-

das para compreender os processos de mudança e 

os seus efeitos na sociedade e na cultura. Por isso, e 

atendendo ao momento de profundas alterações 

resultantes da experiência da pandemia por Covid-19, 

a mudança foi o tema escolhido para assinalar o 45º 

aniversário do ICS. Paulo Peixoto, presidente da Asso-

ciação Portuguesa de Sociologia e professor na Uni-

versidade de Coimbra, lançou um olhar sociológico 

sobre a mudança, referindo-se inclusive aos peque-

nos gestos individuais que dão consistência a mudan-

DIA DO ICS 

ças de âmbito mais global. 

Nos discursos oficiais da 

Presidente do ICS e do 

Reitor, a mudança geracio-

nal que já começa a acon-

tecer foi um dos principais 

ângulos de abordagem do 

tema. Numa intervenção 

em que assinalou “a boa 

notícia” do início das obras 

do Centro Audiovisual e Multimédia do Instituto, Hele-

na Machado salientou que o ICS tem registado um 

número significativo de aposentações sem correspon-

dente abertura de concursos que promovam a pro-

gressão na carreira ou mesmo a renovação do qua-

dro de docentes. Em resposta a esta constatação, o 

Reitor—que reconheceu as dificuldades experimenta-

das pelo ICS a este nível—assinalou a possibilidade 

de abertura de novos concursos, no âmbito do pro-

grama de concursos internos que o Governo prevê 

lançar a breve prazo.  

Mais uma 

aposentação, 

menos um 

docente  

Albertino Gonçalves estava na 

Universidade do Minho há déca-

das. Doutorou-se em 1994, tendo 

sido diretor do Departamento de 

Sociologia e de vários cursos. 

Entre outras atividades de exten-

são, coordenou a avaliação do 

impacto cultural de Guimarães 

2012 – Capital Europeia da Cultu-

ra e a criação do Espaço Memória 

e Fronteira, em Melgaço . Refor-

mou-se em novembro. 

 PESSOAS 

Teresa Ruão é Pró-Reitora para a Comunicação Institucional 

A nova equipa reitoral, que tomou posse no dia 29 de novembro, passa a contar 

com um novo membro do ICS. Teresa Ruão é Professora Associada do Departamen-

to de Ciências da Comunicação e ocupa neste novo mandato de Rui Vieira de Cas-

tro o cargo de Pró-Reitora para a Comunicação Institucional. Na mesma função 

tinha estado já, no primeiro mandato e em parte do segundo de António Cunha, 

Felisbela Lopes, docente do mesmo departamento.  

Prémios no Departamento de História 

A Academia Portuguesa de História distinguiu dois docentes do ICS. 

Marta Lobo, diretora do Departamento de História, recebeu o Prémio 

Fundação Eng. António de Almeida – Joaquim Veríssimo Serrão – His-

tória, pela publicação do livro Os usos da riqueza e do poder: Pedro de 

Aguiar e Maria Vieira na Misericórdia e na cidade de Braga (século XVII). José Lopes 

Cordeiro, docente aposentado do mesmo departamento, foi galardoado Prémio Lusitâ-

nia História – História de Portugal, pela obra 1820, Revolução Liberal do Porto.  

Falar de 

mudança em 

dia de 

celebração 
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