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      Em 2016, 30 anos depois do acidente nuclear de Chernobyl, João Sarmento, professor do Departamento de 

Geografia e vice-presidente do ICS, visitou a área mais contaminada do mundo. As fotografias que registou são vestígios 

da vida que houve nas localidades mais próximas do centro da tragédia. São paisagens de desastre e de uma cidade 

fantasma, que estão agora, numa altura em que se volta a olhar para a Ucrânia como lugar de destruição, em exibição 

na Casa Museu de Monção.  

Exposição 30+5+1 Chernobyl  
            

Imagens de um país marcado pela destruição 

76 fotografias de 

João Sarmento, 

na Casa de 

Monção, até 21 

de maio 

Novo regulamento do CICS-UMINHO  

O Reitor Rui Vieira de Castro homologou no final de março o 

Regulamento do CICS-UMINHO, aprovado pelo Conselho do Instituto 

em reunião de 17 de novembro de 2021. O documento está disponível 

no site do ICS, onde se publicitam todos os regulamentos e regimentos 

dos órgãos e subunidades orgânicas do Instituto.  

Na mesma data, em novembro, foi também aprovada pelo Conselho 

do Instituto a proposta de Regulamento do CECS. No entanto, o 

documento final aguarda ainda revisão, após a apreciação da 

assessoria jurídica da Universidade. Mantém-se ainda em vigor, neste 

caso, o regulamento homologado em 2011.  

Candidaturas a cursos de Doutoramento 

ENSINO 

Decorre de 12 a 21 de abril a primeira fase de candidatura ao terceiro 

ciclo de estudos no ICS. Os programas doutorais que funcionam na 

modalidade de curso—Ciências da Comunicação, Estudos Culturais, 

História e Sociologia—têm, no conjunto, um total de 65 vagas para  

2022/2023. A segunda fase, para vagas sobrantes, abrirá em maio.  

As candidaturas são realizadas online, no portal da Universidade do 

Minho, mediante a apresentação dos documentos fixados no edital 

específico de cada curso. De acordo com a tabela de emolumentos da 

Universidade, a submissão de uma candidatura supõe o pagamento de 

uma taxa única de 40 €.  

UNIDADES I&D 

https://www.ics.uminho.pt/pt/Instituto/Documents/RegulamentoCentroInterdisciplinarCi%C3%AAnciasSociaisICS.pdf
https://www.ics.uminho.pt/pt/Ensino/Doutoramentos/Candidaturas
https://alunos.uminho.pt/PT/candidatos/Doutoramentos/
https://alunos.uminho.pt/PT/candidatos/Doutoramentos/
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AGENDA 

ESTUDOS DE COMUNICAÇÃO 

Ana Filipa Pereira Oliveira 

“Criação de narrativas digitais e 

Literacia Mediática: investigação-

ação com alunos do Ensino 

Secundário” 

22 de abril de 2022 

GEOGRAFIA 

Augusto César Copque 

“Conflitos socio ambientais de 

Projetos, Parques e Complexos de 

Energia Eólica Onshore na Região 

Geográfica Imediata de Guanambi, 

Bahia – Brasil” 

29 de abril de 2022 

Provas de Doutoramento 

Agendadas 

Paula Remoaldo é a 

única candidata a 

Presidente do ICS 

ELEIÇÕES 

As O Conselho do Instituto, que 

tomou posse no dia 2 de março, 

elege no próximo dia 20 de abril 

a nova Presidência do ICS. De 

acordo com informação da Co-

missão Eleitoral, foi rececionada 

apenas uma candidatura, apre-

sentada por Paula Remoaldo, 

professora catedrática do Depar-

tamento de Geografia. A proposi-

tura surge na sequência da can-

didatura ao Conselho do Instituto 

e ao Conselho Científico intitula-

da “Coesão e(na) Diversidade” e 

encabeçada pela docente.  

Paula Remoaldo é doutorada 

em Geografia Humana pela Uni-

versidade do Minho. Dirigiu o 

Lab2PT entre 2017 e 2020 e foi, 

por três vezes, diretora do Depar-

tamento de Geografia. 

A audição da candidata no 

Conselho do Instituto realiza-se, 

em sessão pública, no dia 8 de 

abril, a partir das 10h00, na sala 

de atos do Instituto.  

ICS é a quinta 
escola com 

mais alunos na 
Universidade 

do Minho 

INSTITUTO 

São mais 143 alunos do que no ano anterior. Em 

2021/2022, o ICS registou um total de quase 1.600 

estudantes imputados, a que se somam os alunos 

de outras Unidades Orgânicas com as quais os 

departamentos do Instituto colaboram.  

Os cursos de licenciatura representam mais de 

metade dos alunos imputados (54%), tendo 

aumentado a percentagem de estudantes de 

mestrado, o nível de ensino em que o Instituto mais 

cresceu (mais 111 alunos do que no ano anterior).   

1571 
alunos 

Estudantes internacionais representam 7% do total de alunos 

De acordo com os dados enviados às escolas no 

final de fevereiro, o ICS tem já mais de uma centena 

de estudantes internacionais, que representam 7% 

do total de alunos imputados ao instituto. O maior 

número de estudantes provenientes de outros países  

está inscrito no 2º ciclo de estudos (68 em 521), 

mas é nos cursos de Doutoramento que os 

estudantes estrangeiros têm mais peso relativo (27 

em 176, ou seja 15,3% do total de alunos deste nível 

de ensino.) 

Com 571 alunos, o Departamento de Ciências da 

Comunicação é o que tem mais estudantes, repre-

sentando 36% da comunidade discente do Instituto. 

O Departamento de Sociologia tem, por sua vez, o 

maior número de estudantes imputados por colabo-

rações com outras escolas da Universidade. É o 

segundo mais expressivo no ICS, com 26% dos 

1.571 estudantes, muito próximo do de História, que 

representa 25%. Os estudantes do campus de 

Azurém, onde está sediado o Departamento de Geo-

grafia (o que tem menos cursos em funcionamento), 

constituem o grupo menos numeroso em todos os 

níveis de ensino, com um peso relativo de 13% no 

conjunto do Instituto.   

Aumento de 
estudantes sem 
reflexo na 
renovação do corpo 
docente 

64  
docentes 

56 anos 
média de 
idade dos 
docentes 

Apesar de a evolução do número de estudantes do ICS 

ter uma tendência crescente desde o ano letivo 

2016/2017, o corpo docente do instituto começa a revelar 

sinais inversos. Com sete aposentações nos últimos três 

anos, sem correspondentes contratações para substituição, 

os professores de carreira do ICS têm uma média de idade 

de 56 anos (59,1 no Departamento de Sociologia).  

Os professores catedráticos e associados representam 

apenas 35,9% do conjunto dos docentes. Por outro lado, os 

projetos de ensino têm dependido também da colaboração 

de docentes convidados, num total de 8 ETI, uma evidência 

de que o corpo de professores de carreira é insuficiente 

para o serviço letivo decorrente de seis cursos de licenciatu-

ra, 11 de mestrado e seis de doutoramento, para além da 

participação em cursos de outras unidades.   


