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Acreditação de Proteção Civil e Gestão do Território 

O Curso de Proteção Civil e Gestão do Território foi avaliado de forma positiva, sem necessidade de realização de visita, tendo 

sido acreditado por mais 6 anos pela A3ES. 

Ano novo, caras novas 
 

Cada regresso às aulas é 

uma lufada de ar fresco na 

universidade. Preparamo-nos 

para receber os novos alunos 

naquela que será a sua nova 

casa e os veteranos também 

regressam, num reencontro 

de projetos e iniciativas que, 

a par das agendas de investi-

gação, vão organizar a rotina 

do ICS durante todo o ano 

letivo. 

O ICS acolhe este ano 273 

novos alunos que vêm juntar-

se aos 597 que já tinham 

iniciado o seu ciclo de estu-

dos e que agora se reencon-

tram. Que 2022/2023 seja 

um ano pleno de ideias, de 

desafios e de sucessos. 

 

Veja as fotos aqui 

95,3% 
vagas preenchidas 

(1ª fase) 

Na 1ª fase do Concurso Nacional de Acesso (CNA), o 

ICS preencheu 95,3 % das vagas, ficando acima da mé-

dia nacional (90,2%).  

Na 2ª fase, o ICS preencheu 49 vagas (83,1%), alcan-

çando uma ocupação acima da média da UMinho 

(80,7%) e do ensino superior público (71%).  

A 3ª fase decorreu já em Outubro, com preenchimento 

de 11 vagas, correspondendo a uma ocupação de 48%.  

https://a3es.pt/pt/resultados-acreditacao/protecao-civil-e-gestao-do-territorio
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.507959468001159&type=3
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Aniversário do ICS: Marque na agenda 

O dia do ICS, que este ano celebra 46 anos, será dedicado às alterações climá-

ticas, o tema inspirador que pretende integrar diversas iniciativas ao longo do 

ano. O programa está a ser preparado por uma comissão organizadora de que 

fazem parte Ana Duarte Melo, Anabela Carvalho, Hélder Lopes, Rafael Soares e 

Manuela André. 

ICS recebe equipa reitoral 

O Reitor e a equipa reitoral da Universidade do Minho encontraram-se com os membros do 

ICS, a 28 de setembro, na sala de Atos, numa reunião sem agenda, com o objetivo de refle-

tir criticamente sobre o estado da UM e ouvir e responder às preocupações e aspirações da 

comunidade ICS. 

A Presidente do ICS começou por colocar questões transversais relacionadas com o aspeto 

financeiro, nomeadamente, o desbloqueamento de verbas até final de 2022 e a indefinição 

do orçamento e do modus operandi para 2023. Continuou, pedindo esclarecimentos sobre 

a abertura de vagas de promoção ao abrigo do Decreto-Lei nº 112/2021. 

Diversos elementos do ICS intervieram para colocar questões mais específicas, referindo a 

impossibilidade de funcionamento com equipas e espaços subdimensionados e solicitando 

respostas concretas e efetivas. 

Foram ainda abordados temas como a incerteza face ao cenário de autonomia financeira 

das unidades orgânicas, o excesso de burocracia, o envelhecimento do corpo docente, o 

atraso na abertura de concursos, a indefinição sobre o Centro Audiovisual e Multimédia, a 

aplicação do princípio de equidade na atribuição de ETI, as contratações de investigadores 

de carreira, a situação dos investigadores abrangidos pela norma transitória, o papel do 

CRUP para pressionar uma definição da carreira de investigação, o plano de carreira dos 

informáticos, a existência de vagas supranumerárias para funcionários, entre outros. 

O encontro foi realizado por iniciativa da Reitoria, no âmbito de um conjunto de visitas a 

diversas unidades orgânicas, tendo o Reitor, bem como alguns elementos da sua equipa, 

prestado diversos esclarecimentos. 

Fotografia: UMdicas 

Provas 

No primeiro semestre de 

2022/23 tiveram lugar 1 pro-

va de Agregação, 2 provas 

de Doutoramento e 6 pro-

vas de Mestrado. 

Em agenda - 3 Provas de 

Mestrado. 

Eventos 

No primeiro semestre de 

2022/23 ocorreram até 19 de 

outubro, 15 Eventos. > 

Novas Publicações 

As festas na sua relação com as 

comunidades, culturas, identi-

dades territórios, a sua patrimo-

nialização, mercantilização e 

turistificação. 

Rodrigo da Costa Dominguez, investigador do 

CICS.NOVA.UMinho, foi eleito presidente da The Economic and 

Business History Society, associação académica internacional 

que congrega especialistas em História Económica e História 

dos Negócios/História Empresarial de renomadas instituições 

de todo o mundo.  

O conceito de turismo criativo 

enquanto área emergente, o 

seu desenvolvimento e impacto 

na sustentabilidade e no desen-

volvimento regional. 

https://www.ics.uminho.pt/pt/Agenda/Provas-Academicas/Paginas/Provas-de-Agregacao.aspx
https://www.ics.uminho.pt/pt/Ensino/Doutoramentos/Paginas/Provas-realizadas.aspx
https://www.ics.uminho.pt/pt/Ensino/Mestrados/Paginas/Provas.aspx
https://www.ics.uminho.pt/pt/Ensino/Mestrados/Paginas/Provas.aspx
https://www.ics.uminho.pt/pt/_layouts/15/UMinho.PortaisUOEI.UI/Pages/EventsList.aspx?SelTipo=Evento&SelCat=&order=1
https://ebooks.uminho.pt/index.php/uminho/catalog/book/73
https://www.ics.uminho.pt/pt/_layouts/15/UMinho.PortaisUOEI.UI/Pages/EventsDetail.aspx?id=60356
https://www.emerald.com/insight/publication/doi/10.1108/9781802626810

