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8 de novembro 

Obras arrancaram 
em outubro 

                                        Tem sido uma das principais reivindicações do ICS e foi durante quase duas décadas  

                             um compromisso adiado por diferentes reitores. Este ano, porém, o Centro Audiovisual e Multimédia do  

                Instituto é, finalmente um projeto em execução. A empreitada de obra estrutural foi adjudicada antes do Verão e as obras  

 arrancaram, por fim, no início de outubro, estendendo-se por um período de nove meses.  

No imediato, a intervenção compreende obra de arquitetura, de acústica, de instalação elétrica e de comunicação. Localizado no edifício 13  

do campus de Gualtar, o Centro Audiovisual e Multimédia do ICS permanecia há vários anos “em bruto”, um espaço inacabado e sem qualquer possi-

bilidade de utilização. A obra agora iniciada poderá estar concluída a tempo do próximo ano letivo e as atividades pedagógicas poderão finalmente 

deixar as instalações improvisadas durante vários anos em salas sem verdadeiras condições físicas para produção de áudio e de vídeo. O novo centro 

pedagógico do ICS vai servir os vários cursos do Departamento de Ciências da Comunicação, a subunidade orgânica que, no quadro da UMinho, res-

ponde pela formação em produção e realização audiovisual.  

Centro Audiovisual e Multimédia do ICS 

45 
Celebrar o dinamismo de uma escola 
que pensa os movimentos de mudança 

O ICS não vai mudar, mas acompanhar e refletir sobre a mudança é uma das suas 

principais vocações há 45 anos. Em dia de aniversário, o Instituto assinala a distintivida-

de das Ciências Sociais na compreensão dos processos de mudança social e cultural.  

Com um programa que prevê a participação especial de Paulo Peixoto, presidente da 

Associação Portuguesa de Sociologia, este ano o Dia do ICS volta a celebrar-se presen-

cialmente. As cerimónias, que contam com a presença do Reitor, estão agendadas para 

a tarde do dia 8 de novembro, no auditório B1 (CP2), onde vai ser também entregue o 

prémio da terceira edição do Concurso de Fotografia do Instituto.  
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Insígnia de ouro 
PESSOAS 

Universidade de Santiago 
de Compostela distinguiu  
Moisés de Lemos Martins 

Num gesto simbólico de reconhecimento do tra-

balho desenvolvido em benefício do estreitamento de 

relações no espaços lusófono, Moisés de Lemos Mar-

tins foi homenageado pela universidade galega no dia 

22 de outubro. Na cerimónia, Rui Vieira de Castro 

salientou que o diretor do CECS “foi decisivo para a 

construção das Ciências Sociais na Universidade do 

Minho” e considerou que o reconhecimento da Uni-

versidade de Santiago de Compostela sublinhava “o 

contributo que Moisés de Lemos Martins vai dando a 

uma ideia de comunidade transnacional”.   
Professor catedrático do Departamento de Ciências da Comunicação, Moisés de Lemos 

Martins tem sido, de acordo com o Reitor da UM, “portador de uma voz crítica” 
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ENSINO 

Mais de 2.700 candidatos escolheram o ICS para estudar 

Os cursos do ICS tiveram, no conjunto dos três ciclos de estudos, uma procura 4,2 vezes superior ao número de vagas disponíveis. No Con-

curso Nacional de Acesso a cursos de licenciatura, o Instituto registou um total de quase 2.300 candidatos para 257 lugares. Para as 380 

vagas de pós-graduação (mestrado e doutoramento), concorreram mais de 450 estudantes. Para a Presidente do Conselho Pedagógico, “o 

número de estudantes que elegeram o ICS como um potencial lugar de formação é expressivo da dimensão e do reconhecimento público do 

Instituto como escola de referência nas Ciências Sociais”. Com seis cursos de licenciatura, 11 de mestrado e seis programas doutorais, a 

oferta educativa do ICS dá, para Maria do Carmo Ribeiro, provas de sustentabilidade que “exigem um continuado esforço do corpo docente 

para manter padrões de excelência, num cenário de difícil renovação do quadro de professores”.  

INVESTIGAÇÃO 

Ciência em Diálogo 
A segunda edição da iniciativa 

“ICS: Ciência em Diálogo” está 

agendada para o dia 4 de novem-

bro, às 16h00. Desta vez em 

regime presencial (com transmis-

são online), este ciclo de encon-

tros pretende promover a partilha 

e o diálogo entre membros dos 

centros de investigação do Institu-

to. Nesta sessão vão participar 

quatro investigadores contratados, 

que desenvolvem trabalho nas 

diferentes áreas científicas do 

Instituto. Do consumo de notícias 

à transformação social e económi-

ca dos territórios, “Ciência em 

Diálogo” pretende ser também 

uma oportunidade para conhecer 

os projetos em curso nas unida-

des de I&D do ICS. 

COVID-19 na perspetiva 
das Ciências Sociais 

A experiência da pandemia tem  

constituído um desafio para a ciência  

em geral, não estando as Ciências Sociais dispensadas de pensar os efeitos da 

crise sanitária nas dinâmicas sociais e culturais. No ICS, várias iniciativas têm 

procurado perspetivar o impacto da COVID-19 em diferentes domínios. Na cultu-

ra, no trabalho, no jornalismo, no turismo, nos comportamentos e no ensino, o 

coronavírus tem sido o leit motiv de vários estudos e publicações de investigado-

res do ICS.  

De dimensão nacional ou internacional—como o SolPan, um projeto sobre 

solidariedade em tempos de pandemia, liderado pela Universidade de Viena e 

coordenado em Portugal por Helena Machado—, os projetos desenvolvidos pela 

comunidade do ICS procuram olhar a COVID-19 na perspetiva das Ciências Soci-

ais. Para João Sarmento, vice-presidente do Instituto para a Investigação, “estas 

iniciativas exprimem a relevância de áreas como a Sociologia, a História, a Co-

municação e a Geografia na interpretação de fenómenos que não afetam apenas 

a saúde, mas todas as dimensões da vida”.   

https://www.ics.uminho.pt/pt/_layouts/15/UMinho.PortaisUOEI.UI/Pages/EventsDetail.aspx?id=58184
https://www.ics.uminho.pt/pt/COVID19/Iniciativas_Investigacao/Paginas/default.aspx

