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 Nota editorial 

O Boletim Informativo do ICS apresenta-se agora com 
uma nova equipa e algumas mudanças.  
Reconhecendo o valor deste meio de comunicação institucio-
nal como veículo de informação e, porventura ainda mais 
relevante, como um repositório dos momentos que vamos 
construindo todos os dias, decidimos, contudo, alterar a sua 
periodicidade, numa visão orgânica do pulsar do Instituto. 
Haverá edições em momentos específicos, como o início ou 
final do ano letivo, outras edições surgirão quando for consi-
derado relevante. Isto implica que o boletim agregue mais 
informação, de forma sintética, funcionando como um portal 
para a informação detalhada alojada noutros espaços digitais. 
O ICS é uma comunidade vibrante, pleno de acontecimentos 
e realizações: múltiplos eventos científicos, novos projetos 
formativos, provas públicas de doutoramento e mestrado, 
lançamentos de livros, exposições, para além de iniciativas 
várias de extensão com outras instituições e espaços cultu-
rais e momentos de celebração e convívio. 
Clique e explore o boletim! 
 
Uma palavra de apreço e reconhecimento à anterior equipa 
editorial - Madalena Oliveira e Marta Barbosa - que empenha-
damente concebeu, produziu e publicou nada menos que 33 
boletins nos últimos anos. Muito obrigada.  
 
Chega agora um tempo de pausa. O ICS estará encerrado de 
15 a 26 de Agosto para repor energias. 
Para todos, votos de um excelente Verão!  

A equipa da Presidência do ICS iniciou funções há dois meses, tendo definido 

como objetivo principal do seu mandato a implementação dos valores da Coe-

são, da Diversidade e da Solidariedade.  

O Plano de Ação até 2025 prevê atividades iniciais de Auscultação e Diagnósti-

co, algumas já em curso, de que destacamos a definição de planos de carreiras 

dos Funcionários Docentes e dos Colegas TAG e a definição das linhas gerais de 

orientação do ICS e da sua política de investigação. Nesse contexto, incluem-se 

a auscultação aos membros da Comunidade ICS através de um inquérito por 

questionário, intitulado “Em que ICS gostaria de trabalhar?", e um inquérito, 

dirigido aos Diretores de Departamento e de Cursos, visando recolher informa-

ção sobre várias dimensões pedagógicas e científicas que possibilitem um traba-

lho e ação mais colaborativos. No sentido de uma maior transparência e equida-

de no funcionamento do ICS, foi também estabelecida uma manhã quinzenal de 

atendimento.  

Finalizamos o mês de julho com a recolha alargada de contributos dos diversos 

corpos do ICS (Docentes, Colegas TAG, Investigadores e Estudantes) para a 

Revisão dos Estatutos da UMinho e com um piquenique aberto à Comunidade 

ICS   

Agradecemos a todos os que deram o seu contributo para a finalização bem 

sucedida deste pesado ano letivo. Esperamos voltar em setembro com propos-

tas de novas ações promotoras de uma maior integração dos membros do gran-

de puzzle que é a Comunidade do ICS! 

 
Paula Remoaldo  

Alexandra Esteves  

Maria José Caldeira 

Ana Duarte Melo  
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Que ICS queremos? Em que ICS gostaríamos de trabalhar, 

estudar, investigar e ensinar?  

Presidência do ICS dá início a processo de auscultação 

ICS tem nova Presidência até 2025 
A nova Presidente do Instituto de Ciências, Paula Remoaldo, tomou posse a 24 de maio, na Sala de 

Atos do ICS, numa cerimónia que contou com a presença do Reitor da Universidade do Minho, Rui 

Vieira de Castro, e de diversos representan-

tes de órgãos e escolas da academia. A 

equipa presidencial integra ainda três Vice-

Pres identes :  A lexandra  Es teves 

(Investigação), Maria José Caldeira (Ensino 

e Presidente do Conselho Pedagógico) e 

Ana Duarte Melo (Comunicação). 

Entre os desafios para o mandato até 

2025, destacam-se o rejuvenescimento do 

corpo docente, a valorização das carreiras, 

o apoio aos estudantes, e uma maior parti-

cipação dos estudantes, do pessoal técni-

co, administrativo e de gestão e dos investigadores nas atividades do ICS, no sentido da construção 

de uma comunidade mais coesa.  

Durante a cerimónia, o Reitor da UM reconheceu o papel particularmente relevante do ICS no seio 

da academia, desafiou a presidência a procurar novos públicos e mencionou a necessidade de defi-

nição do modelo de gestão do Centro Multimédia do ICS, praticamente concluído.  

Rui Vieira de Castro defendeu uma maior autonomia das universidades relativamente ao financia-

mento e à gestão das carreiras de investigação e não através da Fundação para a Ciência e Tecnolo-

gia e indicou uma nova lógica na mobilidade intercarreiras do Pessoal Técnico, Administrativo e de 

Gestão, com maior responsabilização das unidades orgânicas. 

O ICS tem atualmente 83 docentes, 17 trabalhadores não docentes, 24 investigadores e um total de 

1607 estudantes inscritos, distribuídos pelas licenciaturas (893), mestrados (542) e doutoramentos 

(162). 

Em destaque 
 A nova equipa presidencial do ICS deu início 

ao processo de auscultação previsto no seu 

programa de ação, incluindo diversos 

questionários.  

Ao mesmo tempo, a presidência tem vindo a 

fazer reuniões parcelares com diretores de 

departamento e de curso, e promoveu encon-

tros individuais com todos os trabalhadores 

tendo, para além disso, estabelecido vários 

períodos de atendimento em Gualtar e em 

Azurém. 

A Licenciatura em Geogra-

fia e Planeamento celebra 25 

anos com várias ações ao longo 

do ano: cerimónia comemorati-

va, piquenique e gala. > 

Comunicação no top 

académico mundial 

A comunicação é uma das três 

áreas em que a UM se destaca 

na posição de liderança entre 

as universidades portuguesas, 

tendo alcando o top 300 do 

ShanghaiRanking’s Global Ran-

king of Academic Subjects 

2022. > 

Pedro Chamusca 

na Associação 

Portuguesa de Geógrafos  

Pedro Chamusca, investigador 

auxiliar do CECS, é o novo pre-

sidente da Associação Portu-

guesa de Geógrafos (APG). 

Notícia completa > 

Nova Direção na 

Sociologia 

Carlos Veiga é o novo Diretor do 

Departamento de Sociologia na 

sequência do ato eleitoral de 13 

de julho. 
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https://www.ics.uminho.pt/pt/_layouts/15/UMinho.PortaisUOEI.UI/Pages/EventsDetail.aspx?id=59675
https://www.dicas.sas.uminho.pt/big/academia/2022/25o-aniversario-da-licenciatura-em-geografia
https://bit.ly/3vEsq8D
https://www.ics.uminho.pt/pt/_layouts/15/UMinho.PortaisUOEI.UI/Pages/EventsDetail.aspx?id=59584
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ICS tem 4 novos cursos não conferentes de grau 

 Curso de Aprofundamento em Paleografia e Diplomática > 

 Curso de Aprofundamento em História e Património do Minho > 

 Curso de Formação Especializada em Competências Transversais em Comunicação > 

 Curso Breve Creditado em Sustentabilidade Ambiental e Gestão de Riscos (Aprovado em Senado) 

A Escola de Verão Conhecimento e Prática: 

Metodologias Qualitativas nas Ciências Soci-

ais decorreu entre os dias 6 e 9 de junho de 2022, no 

Instituto de Ciências Sociais da UMinho. 

Organizada pelo CECS, envolveu sessões formativas, 

oficinas práticas, retorno crítico de investigadores e cole-

gas e um programa social, tendo a sessão de abertura 

sobre “Reflexões epistemológicas e metodológicas sobre 

a investigação qualitativa nas Ciências Sociais”, estado a 

cargo de Licínio Lima, do Instituto de Educação. 

O I Seminário de História Contemporânea 

decorreu na Sala Jorge Barradas, do Museu Nogueira da 

Silva, nos dias 5 e 6 de julho. 

A iniciativa teve por fim espelhar a dinâmica da investiga-

ção dos estudantes da graduação e da pós-graduação 

em História Contemporânea e, em simultâneo, constituir 

um estímulo para a prossecução dos respetivos estudos, 

na esteira da complexidade do ciclo pandémico que ain-

da vivemos. 

CICS com nova direção 

Rodrigo Dominguez é o novo diretor do Centro Interdisciplinar de Ciên-

cias Sociais (CICS-UMINHO), contando com Ana Brandão como direto-

ra adjunta. 

https://www.ics.uminho.pt/pt/Instituto/Documents/Despacho_RTC-73_2022.pdf
https://www.ics.uminho.pt/pt/Instituto/Documents/Despacho_RTC-74_2022.pdf
https://www.ics.uminho.pt/pt/Instituto/Documents/Despacho_RTC-75_2022.pdf
https://www.ics.uminho.pt/pt/_layouts/15/UMinho.PortaisUOEI.UI/Pages/EventsDetail.aspx?id=59736
https://www.ics.uminho.pt/pt/_layouts/15/UMinho.PortaisUOEI.UI/Pages/EventsDetail.aspx?id=59933
https://orcid.org/0000-0002-3083-6680
https://orcid.org/0000-0001-6594-1563


Provas 

No segundo semestre de 

2021/22 tiveram lugar 17 

provas de Doutoramento e 

58 provas de Mestrado 

Em agenda 

Prova de Mestrado em 

Património Cultural 

Sofia Ferreira, 07/09, 11h 

Prova de Mestrado em 

Sociologia 

Sérgio Martins, 15/09, 14h30 

Lançamento de livros 

 
A sua opinião conta. Envie-nos as suas ideias. 

É crucial para a equipa editorial saber quem são e o que pensam os seus leitores. 

Por isso, sinta-se motivado a enviar-nos sugestões: infoics@ics.uminho.pt 

Eventos 

Seminário Internacional 

Recolhimentos femininos 

no mundo ibérico (séculos 

XVI-XIX) 22/07 

Oficinas MedCrafts 19/07 

Aluna da UMinho premiada 

em conferência internacio-

nal 02/06 

Universidade do Minho fica 

à DERIVA pelos CaMINHOs 

de Arte e Cultura 01/06 

Universidade do Minho pre-

sente na Braga Romana 

25/05 a 29/05 

eMMA – Exposição do Mes-

trado em Media Arts da 

UMinho 24/05 a 03/06 

A Praça: lugar de todos os desfiles 14/07 

O Mercado Municipal de Braga transformou-se numa passerelle, com a participação da(o)s vende-

dora(e)s e funcionária(o)s do mercado que desfilaram n'A Praça: Lugar de Todos os Desfiles, no 

âmbito da segunda edição do Moda (IN)sustentável. > 
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Arqueologia do ICS marca 

fim de estágio no Teatro Roma-

no da Bracara Augusta, com a 

presença do Presidente da Câ-

mara de Braga. 

Alexandra Esteves e Hélder 

Silva Lopes em entrevista no 

“90 Segundos de Ciência”, 

da Antena 1. 

https://www.ics.uminho.pt/pt/_layouts/15/UMinho.PortaisUOEI.UI/Pages/EventsDetail.aspx?id=59580
https://www.ics.uminho.pt/pt/_layouts/15/UMinho.PortaisUOEI.UI/Pages/EventsDetail.aspx?id=59615
https://www.ics.uminho.pt/pt/_layouts/15/UMinho.PortaisUOEI.UI/Pages/EventsDetail.aspx?id=59761
https://www.ics.uminho.pt/pt/_layouts/15/UMinho.PortaisUOEI.UI/Pages/EventsDetail.aspx?id=59916
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/_layouts/15/UMinho.PortaisUOEI.UI/Pages/EventsDetail.aspx?id=60031
https://www.ics.uminho.pt/pt/_layouts/15/UMinho.PortaisUOEI.UI/Pages/EventsDetail.aspx?id=60031
https://www.ics.uminho.pt/pt/_layouts/15/UMinho.PortaisUOEI.UI/Pages/EventsDetail.aspx?id=60030
https://www.ics.uminho.pt/pt/_layouts/15/UMinho.PortaisUOEI.UI/Pages/EventsDetail.aspx?id=60030
mailto:infoics@ics.uminho.pt
https://hsnorte.wixsite.com/historiasocialanorte/congresso
https://hsnorte.wixsite.com/historiasocialanorte/congresso
https://hsnorte.wixsite.com/historiasocialanorte/congresso
https://hsnorte.wixsite.com/historiasocialanorte/congresso
https://www.ics.uminho.pt/pt/_layouts/15/UMinho.PortaisUOEI.UI/Pages/EventsDetail.aspx?id=60013
https://www.ics.uminho.pt/pt/_layouts/15/UMinho.PortaisUOEI.UI/Pages/EventsDetail.aspx?id=59746
https://www.ics.uminho.pt/pt/_layouts/15/UMinho.PortaisUOEI.UI/Pages/EventsDetail.aspx?id=59746
https://www.ics.uminho.pt/pt/_layouts/15/UMinho.PortaisUOEI.UI/Pages/EventsDetail.aspx?id=59746
https://www.ics.uminho.pt/pt/_layouts/15/UMinho.PortaisUOEI.UI/Pages/EventsDetail.aspx?id=59712
https://www.ics.uminho.pt/pt/_layouts/15/UMinho.PortaisUOEI.UI/Pages/EventsDetail.aspx?id=59712
https://www.ics.uminho.pt/pt/_layouts/15/UMinho.PortaisUOEI.UI/Pages/EventsDetail.aspx?id=59712
https://www.ics.uminho.pt/pt/_layouts/15/UMinho.PortaisUOEI.UI/Pages/EventsDetail.aspx?id=59687
https://www.ics.uminho.pt/pt/_layouts/15/UMinho.PortaisUOEI.UI/Pages/EventsDetail.aspx?id=59687
https://www.ics.uminho.pt/pt/_layouts/15/UMinho.PortaisUOEI.UI/Pages/EventsDetail.aspx?id=59682
https://www.ics.uminho.pt/pt/_layouts/15/UMinho.PortaisUOEI.UI/Pages/EventsDetail.aspx?id=59682
https://www.ics.uminho.pt/pt/_layouts/15/UMinho.PortaisUOEI.UI/Pages/EventsDetail.aspx?id=59682
https://www.ics.uminho.pt/pt/_layouts/15/UMinho.PortaisUOEI.UI/Pages/EventsDetail.aspx?id=59943
https://oikoseditora.com.br/obra/index/id/1230
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Piquenique ICS 

Convívio com cheirinho a férias 

O ICS saiu dos gabinetes, secretarias, laboratórios e salas de aula para 

um encontro descontraído no dia 26 de julho, marcando o fim do ano 

letivo e dando as boas vindas a um muito merecido e apetecido período 

de férias. 


