
 
PLANO DE ATIVIDADES DO CIED PARA 2021 

 
 
 
Linhas de investigação 

 

• Promover atividades no âmbito das linhas de investigação (conferências, 

aulas abertas, seminários, encontros, etc.) 

 

Projetos 

 

• Promover o Concurso de Projetos de Investigação e Criação Artística 

(PI&CA) 1.ª edição 2021/2023; 

• Acompanhar e apoiar os projetos financiados. 

 

Publicação 

 

• Continuação do apoio à publicação de novos e-books; 

• Continuação do processo editorial de e-books previstos para este ano. 

 

Revista – Da Investigação às Práticas 

 

• Continuar a cumprir os indicadores pedidos pela SCIELO e manter a revista 

indexada;  

• Cumprir os indicadores para associar a revista ao Repositório Aberto;  

• Continuar a publicação de dois números (março e setembro);  

• Preparar um número temático na sequência do 10.º Encontro do CIED 

2021; 

• Apoiar propostas de publicação de números temáticos; 

• Promover a revista e monitorizar dos indicadores da revista;  

• Aumentar a visibilidade da revista, através de publicidade de calls em 

diferentes canais (de natureza académica ou de grande divulgação 

científica); 

• Submeter a revista à avaliação Qualis; 

• Submeter a revista à Scopus. 

 



 
 

 

 

10.º Encontro do CIED: Cidadanias: caminhos, processos e desafios no séc. XXI 

(novembro de 2021) 

 

• Preparar a organização do Encontro (estrutura do programa, convites para 

conferências de abertura e de encerramento, convites para a mesa-

redonda e para workshops); 

• Agilizar a sua organização e funcionamento no mês da sua realização 

(novembro);  

• Publicar o e-book com os resumos alargados. 

 

 

Geral 

 

• Divulgar informação sobre financiamento de projetos e sobre a realização 

de encontros de natureza científica (nacionais e internacionais); 

• Continuar a participar na organização a lição inaugural da ESELx; 

• Colaborar com todas as iniciativas de encontros, seminários e outros 

eventos propostos pelos docentes da ESELx; 

• Desenvolver um modelo de protocolo do CIED com outras instituições e 

organizações, e promover este estabelecimento de parcerias nacionais e 

internacionais; 

• Participar no processo eleitoral para a nova coordenação do CIED (triénio 

(2022-2024); 

• Discutir o futuro do CIED. 


