
Caros/as Investigadores/as CICS.NOVA, 
 
A Direcção do CICS.NOVA deseja  a todos os Investigadores/as e às suas famílias, BOAS FESTAS! 
 

Pela Direcção do CICS.NOVA 
 

Luís Baptista 
 

 
 

 

 
Por favor, desloque a página para baixo para poder aceder à versão integral das Notícias CICS.NOVA. 
Please scroll down for the full text of News CICS.NOVA. 
  
NOTAS 

Informa-se que foi criado o endereço electrónico cicsnova.newsletter@fcsh.unl.pt para pedidos de divulgação na 
Newsletter CICS.NOVA. 
Informamos que só serão considerados os pedidos de divulgação que cheguem até à quinta-feira anterior à 
expedição das Notícias CICS.NOVA. 
A V I S O: Encerramento FCSH [23 de Dezembro a 3 de Janeiro 2016 ] | Período de férias escolares/Obras e 
Manutenção | Excepção do Edifício ID - Ver Aviso na integra 

 
Divulgamos: 
 

Eventos (CICS.NOVA) 

Destaques 

01 – Iniciativa: “Em dia de Reis falar de Rainhas (Natália Correia)” | 06 de Janeiro de 2016 | 17h00 | Museu 
de Lisboa – Palácio Pimenta | Iniciativa (CICS.NOVA) - Ver mais informação 
02 - Seminários Mensais: Fazer o Comum nas Socialidades Modernas - Controvérsias, reconhecimentos e 
vulnerabilidades em mundos plurais |Início 12 Dezembro 2015 [Várias Datas] | 16/01/2016 | Sala 0.06 | 
Edifício ID | FCSH/NOVA | Coordenação: José Manuel Resende (CICS.NOVA) - Ver mais informação 

03 - Call for Proposals | Seminário-Almoço -  CICS.NOVA.UMinho | 20/01/2016 | 13h15-14h45 | ICS | 
Laboratório de Sociologia | Universidade do Minho - Ver mais informação 

04 - 1st Advanced Training Courses in Qualitative Research | 25 de janeiro de 2016 | Centro Interdisciplinar 
de Ciências Sociais Polo UMinho (CICS.NOVA.UMinho) | Coordenação Cintífica: Ana Paula Marques 
(CICS.NOVA.UMinho) - Ver mais Informação 

05 - I SEMINÁRIO INTERNACIONAL UAV (unmanned aerial vehicles) | 3 e 4 de Março de 2016 | Auditório 1 
– Torre B | José António Tenedório (CICS.NOVA-FCSH) | Rossana Estanqueiro (CICS.NOVA-FCSH) | Rui Pedro 
Julião (CICS.NOVA-FCSH) | FCSH/NOVA | Lisboa – Ver mais informação 

06 - Call for Papers: Moving Cities: Contested Views on Urban Life European Sociological Association 
Research Network 37 – Urban Sociology – Midterm Conference | Jagiellonian University | Krakow | Poland | 
June, 29th- July, 1st, 2016 |  Scientific Committee: Luís Baptista (CICS.NOVA) | Organizing Team: Patrícia 
Pereira (CICS.NOVA) | Extended deadline: December, 31st, 2015 - Ver mais informação 

mailto:cicsnova.newsletter@fcsh.unl.pt
http://www.fcsh.unl.pt/e-geo/sites/default/files/NL_CICS.NOVA/AvisoEncerramentoFCSH_Dez_2015.pdf


 
  

 
 
01 – Iniciativa: “Em dia de Reis falar de Rainhas (Natália Correia)” | Iniciativa (CICS.NOVA) 
        06 de Janeiro de 2016 | 17h00 | Museu de Lisboa – Palácio Pimenta 

 
Este evento, organizado e promovido pelo CICS.NOVA, irá ter lugar no Museu de Lisboa – Palácio Pimenta (antigo Museu 
da Cidade) pelas 17h00.  - Em dia de Reis falar de Rainhas” tem como tema central a figura de Natália Correia. Haverá 
leitura de poemas, guitarras, Porto de Honra e bolos para alimentar o espírito e o corpo. 
 
Ver: 
                Cartaz 1 | Cartaz 2 
                Apresentação 1 | Apresentação 2 

Início 

 
 02 - Seminários Mensais: Fazer o Comum nas Socialidades Modernas - Controvérsias, reconhecimentos e 
vulnerabilidades em mundos plurais | Coordenação: José Manuel Resende (CICS.NOVA) 
       Início 12 Dezembro 2015 [Várias Datas | Locais a indicar] // 16/01/2016 | Sala 0.06 | Edifício ID | FCSH/NOVA 
 
(…) 
Seminários Mensais 
Fazer o Comum nas Socialidades Modernas 
Controvérsias, reconhecimentos e vulnerabilidades em mundos plurais 
 
 
Coordenação: José Manuel Resende  
Os seminários mensais Fazer o Comum nas Socialidades Modernas - Controvérsias, Reconhecimentos e Vulnerabilidades 
em Mundos Plurais são um espaço artesanal de apresentação e discussão de working papers elaborados a partir de 
pesquisas (individuais ou coletivas) em curso, por parte de investigadores que se encontram em diferentes momentos das 
suas carreiras académicas ou da sua trajetória de formação pós-graduada. Constituem um fórum privilegiado de debate, 
estimulando quer a produção de pequenos papers quer a sua posterior melhoria (e eventual publicação) decorrente da 
crítica construtiva realizada pelos pares de um mesmo ofício. 
 
 

2.ª Sessão 
 

16 Janeiro 
2016 
(11h-13h) 

Maria Magalhães “Adultos em transições incertas: a 

formação como condição para a 

empregabilidade.” 

Edifício ID, 
FCSH 

Sala a indicar 

 

 
 

Ver mais informação 
Início 

 
03 - Call for Proposals | Seminário-Almoço -  CICS.NOVA.UMinho 
     20/01/2016 | 13h15-14h45 | ICS | Laboratório de Sociologia | Universidade do Minho 

 
Os Seminários-Almoço do Centro Interdisciplinar de Ciências Sociais - Polo UMinho têm como objetivo uma breve 
apresentação dos resultados, problemas e questões de reflexão das diferentes investigações em curso (doutoramento, pós-
doutoramentos, outros trabalhos in-progress) procurando, através do debate com todos os participantes, novas pistas de 
pensamento e novos desafios.  
 
Cada Seminário-Almoço terá a duração de uma hora e meia (13h15-14h45), com 25 minutos para o/a convidado/a e com 
uma sessão de discussão. E, finalmente, um Almoço buffet. Esta discussão de ideias tem como pano de fundo uma refeição, 
o “Almoço”, com base na variedade de contributos de produtos alimentares que cada participante quiser partilhar.  
 
O período para envio de propostas encontra-se a decorrer até 20 de Dezembro. 
 

http://www.museudelisboa.pt/
http://www.museudelisboa.pt/
http://www.fcsh.unl.pt/e-geo/sites/default/files/NL_CICS.NOVA/cartaz01NC.pdf
http://www.fcsh.unl.pt/e-geo/sites/default/files/NL_CICS.NOVA/cartaz02NC.pdf
http://www.fcsh.unl.pt/e-geo/sites/default/files/NL_CICS.NOVA/Apresentacao01NC.pdf
http://www.fcsh.unl.pt/e-geo/sites/default/files/NL_CICS.NOVA/Apresentacao02NC.pdf
http://www.fcsh.unl.pt/e-geo/sites/default/files/NL_CICS.NOVA/SeminariosMensaisCICS.NOVA.pdf
http://www.fcsh.unl.pt/e-geo/sites/default/files/NL_CICS.NOVA/seminarioalmoco.jpg


O próximo Seminário-Almoço terá lugar no dia 20 de Janeiro, quarta-feira, no ICS, Laboratório de Sociologia, Universidade 
do Minho. 
 
Elementos a enviar: 
 

a) tema; 
b) resumo da proposta; 
c) nota biográfica; 
 

Enviar as propostas para sheilakhan31@gmail.com  e cics@ics.uminho.pt 
Início 

 
04 - 1st Advanced Training Courses in Qualitative Research | Coordenação Cintífica: Ana Paula Marques 
(CICS.NOVA.UMinho) 
      25 de janeiro de 2016 | Centro Interdisciplinar de Ciências Sociais Polo UMinho (CICS.NOVA.UMinho) 

 
O Centro Interdisciplinar de Ciências Sociais (Polo UMinho) irá dinamizar os 1st Advanced Training Courses in Qualitative 
Research, com início a 25 de janeiro de 2016. 
 

Esta formação avançada contempla 4 módulos de âmbito multidisciplinar relevantes num desenho de pesquisa de 

carácter qualitativo.  

Os módulos remetem para questões teórico-metodológicas específicas e visam capacitar os formandos tanto na utilização 

da técnica de investigação em si, como na análise crítica da informação recolhida. 

Esta edição pretende ser uma proposta de formação metodológica avançada suplementar para estudantes de pós-

graduação, investigadores e profissionais das ciências sociais. 

 Histórias de vida | Ana Maria Brandão| 25/01/2016 

 Focus Group  | Ana Paula Marques| 27/01/2016 

 Etnografia | Rafaela Ganga | 01/02/2016 

 Tratamento de Dados | Rui Brites | 11/02/2016 

 

Coordenação científica:   

Professora Doutora Ana Paula Marques 

 

Valores de Inscrição: 

 Curso completo | 4 módulos 

Comunidade Académica da Universidade do Minho e desempregados –  180€ 

Outros participantes – 250€ 

 Módulo(s) isolado(s)    

Comunidade Académica da Universidade do Minho e desempregados – 50€ 

Outros participantes – 75€ 

 

Todos os valores incluem coffee break, almoço e certificado. 

 
Informação completa sobre esta formação avançada poderá ser consultada aqui 

Início 

 
05 - I SEMINÁRIO INTERNACIONAL UAV (unmanned aerial vehicles) | José António Tenedório (CICS.NOVA-FCSH) | 
Rossana Estanqueiro (CICS.NOVA-FCSH) | Rui Pedro Julião (CICS.NOVA-FCSH) 
      3 e 4 de Março de 2016 | Auditório 1 – Torre B |  FCSH/NOVA | Lisboa 

 
Vai realizar-se em Lisboa, a 3 e 4 de março de 2016, o I Seminário Internacional UAV (unmanned aerial vehicles) numa 
organização conjunta do CICS.NOVA-FCSH, FCUP, CEG-IGOT, LNEC e UNESP, aberto à participação da comunidade técnica e 
científica e estruturado em três eixos temáticos: 

 
Tecnologias e Metodologias. Este eixo dá primazia:  
 

mailto:sheilakhan31@gmail.com
mailto:cics@ics.uminho.pt
http://www.fcsh.unl.pt/e-geo/sites/default/files/NL_CICS.NOVA/TrainingCoursesCICS_a.pdf
http://www.fcsh.unl.pt/e-geo/sites/default/files/NL_CICS.NOVA/historiasvida.jpg
http://www.fcsh.unl.pt/e-geo/sites/default/files/NL_CICS.NOVA/focus.jpg
http://www.fcsh.unl.pt/e-geo/sites/default/files/NL_CICS.NOVA/etnografia.jpg
http://www.fcsh.unl.pt/e-geo/sites/default/files/NL_CICS.NOVA/tratamentodados.jpg
http://www.cicsnovatrainingcourses.pt/
http://uav2016.weebly.com/


i) à apresentação e discussão de conceitos e terminologia, de tecnologias UAV, dos tipos de sensores e 
aplicações dominantes;  
ii) à exposição dos resultados da aplicação de metodologias de extracção automática e/ou semiautomática 
de informação geográfica, ao workflow de modelação 3D de objectos e de estruturas;  
iii) à avaliação de qualidade da informação geográfica obtida. 

Mercados e Aplicações 
Neste eixo espera-se o contributo das empresas e das equipas de investigação. Pelo lado das empresas, na 
demonstração da operacionalização das metodologias nos processos de produção de informação geográfica para 
mercados emergentes; pelo lado da investigação, na demonstração do valor acrescentado dos dados adquiridos 
por UAV e das metodologias de extracção de informação para estudo de fenómenos espacial e temporalmente 
confinados. 
 
Legislação e Regulamentação 
Um dos tópicos que tem gerado controvérsia é o enquadramento e a regulamentação jurídica, nomeadamente 
com as habilitações e certificação para fazer levantamentos com UAV.  

 
Em Portugal, ainda não há resposta, nem sobre como realizar um voo devidamente regulamentado nem sobre o 
reconhecimento técnico deste tipo de dados. Os progressos europeus nestas duas matérias ainda são embrionários. Pelo 
contrário, no Brasil há experiências susceptíveis de serem partilhadas e discutidas neste seminário. 
 
Comissão científica 
Amilton Amorim (UNESP) 
Ana Fonseca (LNEC) 
Gonçalo Vieira (CEG/IGOT) 
José Alberto Gonçalves (FCUP) 
José António Tenedório (CICS.NOVA-FCSH) 
Rossana Estanqueiro (CICS.NOVA-FCSH) 
Rui Pedro Julião (CICS.NOVA-FCSH) 

 
Site do evento | Cartaz  

Início 

 
06 - Call for Papers: Moving Cities: Contested Views on Urban Life European Sociological Association Research Network 
37 – Urban Sociology – Midterm Conference | Scientific Committee: Luís Baptista (CICS.NOVA) | Organizing Team: 
Patrícia Pereira (CICS.NOVA) | Extended deadline: December, 31st, 2015 
       June, 29th- July, 1st, 2016 | Jagiellonian University | Krakow | Poland  

 
http://esarn37.hypotheses.org/  
https://www.facebook.com/esarn37  
 
Abstract submission: Extended deadline: December, 31st, 2015 to esamovingcities@gmail.com   
Find the Call for Papers for the next European Sociological Association Research Network 37 - Urban Sociology - Midterm 
Conference here.   
 
Organizing Team 
Scientific Committe 
 
Confirmed keynote speakers:  
Saskia Sassen, Columbia University in the City of New York 
Talja Blokland, Humboldt University of Berlin 
Ayo Mansaray, University of East London 
Jacek Gądecki, University of Science and Technology in Krakow 
 
Address any questions concerning the conference to esamovingcities@gmail.com  
 

You can follow the conference updates in our blog and Facebook page:  
http://esarn37.hypotheses.org/  
https://www.facebook.com/esarn37 

http://uav2016.weebly.com/
http://www.fcsh.unl.pt/e-geo/sites/default/files/NL_CICS.NOVA/Imagem_pub.jpg
http://esarn37.hypotheses.org/
https://www.facebook.com/esarn37
mailto:esamovingcities@gmail.com
http://www.fcsh.unl.pt/e-geo/sites/default/files/NL_CICS.NOVA/ESARN37_MOVINGCITIES_CFP.pdf
http://esarn37.hypotheses.org/organization/team
http://esarn37.hypotheses.org/organization/83-2
mailto:esamovingcities@gmail.com
http://esarn37.hypotheses.org/
https://www.facebook.com/esarn37


Início 

 

 
 


