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unidades de investigação do ICS candidatas ao estatu-
to de Laboratório Associado 

CIÊNCIA 

São duas candidaturas, mas envolvem três das quatro unidades de investigação do Instituto. O CECS é a unidade de investigação proponente de 

uma candidatura ao estatuto de Laboratório Associado que junta como participante o LabCom da Universidade da Beira Interior. O Lab2PT e o CRIA-

UMINHO participam numa candidatura liderada pela Universidade de Évora. O CECS apresenta-se pelas Ciências Sociais ao painel de Ciências da Co-

municação, com um orçamento global de 3,6 milhões de Euros (2,7 milhões para a Universidade do Minho). O Lab2PT e o CRIA-UMINHO identificam-

se pelas Humanidades nas áreas de História e Arqueologia e, juntos, representam uma proposta de orçamento para a Universidade do Minho de quase 

3,4 milhões de Euros de um orçamento global de 11 milhões.  
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9 de NOVEMBRO 

O 44º aniversário do ICS, que se comemora no 

início de novembro, vai ser assinalado apenas com 

ações simbólicas no site e nas redes sociais do Insti-

tuto. Dada a evolução das condições sanitárias, a 

Presidência do ICS decidiu não realizar uma cerimó-

nia presencial, que, este ano, obrigaria a várias restri-

ções, nomeadamente de lotação dos espaços. O Dia 

do ICS tem, no entanto, um programa que incluirá, ao 

longo do dia 9 de novembro, a divulgação das mensa-

gens da Presidente e do Reitor, o anúncio do vence-

dor do concurso de fotografia “Representações da(s) 

crise(s)”, a entrega do Prémio Almedina e o lança-

mento do livro Sociedade e Crise(s).  

Dia do ICS com celebração 
virtual 
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ENSINO 

ICS tem quase 600 novos alunos em 2020/2021 
Com ocupação plena, os cursos de Licenciatura do ICS admitiram este ano, pelo Concurso Nacional de Acesso, 276 novos estudantes, a que se 

somam os que se candidatam por contingentes especiais (estudante internacional e maiores de 23, por exemplo). Na pós-graduação, registou-se, no 

final da terceira fase de candidatura, uma taxa de ocupação de 83% nos cursos de 2º ciclo, que se traduz em mais 240 alunos, e de 47% nos progra-

mas doutorais, com mais 40 estudantes. Ao todo, em 2020/2021, são quase 600 os novos membros da comunidade ICS.  
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COMUNICAÇÃO 

O ICS tem, desde o início 

de outubro, um novo siste-

ma de divulgação de infor-

mação no átrio do edifício 

15. Um ecrã suspenso do 

teto exibe agora todos os 

dias informação sobre as 

atividades do instituto 

(seminários, conferências, 

provas académicas) e sobre 

as medidas de segurança 

adotadas para combater a 

propagação da COVID-19.  

A instalação deste novo 

dispositivo estava prevista 

no plano de comunicação 

da atual Presidência como 

uma forma de substituir 

progressivamente a utiliza-

ção de cartazes em papel. 

A estratégia será também 

replicada nas instalações 

do Instituto no campus de 

Azurém (edifício 1), onde 

está sediado o Departa-

mento de Geografia.    

 
AGENDA 
Provas de Doutoramento 

Realizadas 

ESTUDOS CULTURAIS 

Fernando Lopes 

“Cultura e Tecnologia: A Imagem 
Digital Como Signo Cultural Con-
temporâneo” 

27 de outubro de 2020 

 

ARQUEOLOGIA 

António Pereira 

“A construção monástico-
conventual no Noroeste da Penín-
sula Ibérica: uma abordagem 
multidisciplinar da História da 
Construção desde a época medie-
val até à atualidade” 

13 de outubro de 2020 

Plano de Contingência do ICS 
atualizado no final de outubro 
 
Mantendo-se o estado de normalidade condicionada e a generalidade das medidas de 
segurança no combate à COVID-19, o plano de contingência foi atualizado no ponto 
relativo aos procedimentos em caso suspeito/confirmado. De acordo com a nova 
versão, a Presidência do ICS informa a Comissão da Universidade sobre os casos 
positivos de que tiver conhecimento, guardando anonimato e facilitando apenas infor-
mação estatística.   

Ecrã com informação dinâmica no hall do ICS 

Concurso de fotografia recebeu 33 trabalhos 

INICIATIVAS 

Como se representa a crise em imagens? Ao desafio lançado pela segunda edição do concurso de fotografia 

do ICS responderam 14 participantes que submeteram a concurso 33 propostas fotográficas. O júri é constituído 

por quatro membros, um docente de cada departamento do ICS, que escolherão a fotografia vencedora e um 

conjunto de trabalhos que estarão em exposição numa galeria online.  

Seminário discutiu ética da investigação 

A iniciativa esteve agendada para março passado, mas o encerramento das atividades presenciais, no início 

da crise pandémica, obrigou a adiar o encontro. Promovido pela Presidência do ICS com a colaboração do Conse-

lho de Ética da Universidade do Minho, o Seminário “Ética da Investigação em Ciências Sociais” reuniu, no dia 

16 de outubro, cerca de 60 participantes (docentes, investigadores e doutorandos) para debater o cumprimento 

dos princípios de atuação ética na investigação. Com intervenções de Graciete Dias, Acílio Estanqueiro Rocha, 

Nadine Santos e Isabel Monteiro, o encontro acabou por se centrar especialmente na necessidade de obter con-

sentimento informado dos participantes em trabalhos de investigação.  

Reorganização 

de serviços 

Os serviços do ICS vão ter nova organização a partir de dezembro. A proposta foi aprovada, no dia 21 de outu-

bro, pelo Conselho do Instituto. A estrutura geral dos serviços do Instituto passa a estar formalmente dividida 

em seis áreas: secretariado administrativo, secretariado pedagógico, gabinete de comunicação e extensão, 

gabinete financeiro e gabinete técnico.  

Aposentação 
É o terceiro 

professor do ICS 

que se aposenta 

em 2020. Pro-

fessor Catedráti-

co do Departamento de Histó-

ria, José Viriato Capela foi presi-

dente do Conselho Cultural da 

Universidade do Minho (entre 

2007 e 2009) e é Presidente da 

Casa Museu de Monção.  

Entrevista com 

José Viriato Capela na edição  

de novembro deste boletim 
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