
 

 

ATA 07/ 2019 

Reunião da Comissão Científica do CEI-IUL 

Data:  17 de junho de 2019, das 14h00 às 16h30 

Presenças: Luís Nuno Rodrigues (diretor) (LNR), Ana Mónica Fonseca (AMF), Marcelo 

Moriconi (MM) e Riccardo Marchi (RM). 

Participaram ainda os membros da direção Ana Lúcia Sá (ALS) e Bruno Cardoso Reis (BCR) 

sem direito a voto. 

 

 

1. Aprovação da ata da reunião anterior. 

 

2. Informações: 

 

a. Candidatura para acolhimento da ALACIP2020 no ISCTE-IUL foi submetida 

 

b. A proposta de acolhimento da LASA pelo ISCTE-IUL em 2022 ficou suspensa e 

possivelmente será apenas em 2023. 

 

c. O CEI-IUL recebeu quatro manifestações de interesse para candidaturas a bolsas 

MSCA com o CEI-IUL como instituição de acolhimento. 

 

d. Demonstração de interesse em apresentação de proposta de projeto sobre 

observação eleitoral nos PALOP com o ICS-ULisboa e para preparação de projeto de 

cooperação militar em África, em colaboração com o IDN. 

 

 

3. Planeamento do funcionamento do CEI-IUL para o próximo triénio: Distribuição da 

monitorização dos 8 principais objetivos do CCEI-IUL pelos membros da Comissão Científica 

e Direção: 

 

a. Alargamento da equipa de investigação, gestão, secretariado | LNR 

b. Produção Científica (projetos e publicações) | MM 

c. Internacionalização (fomentar e medir) | BCR 

d. Articulação com o ensino (orientações e aulas abertas) | ALS 

e. Articulação com a sociedade civil (parcerias, atividades) | AMF 

f. Produzir conhecimento social relevante | RM 

g. Acesso aberto | LNR 



 

 

h. Disseminação (site, redes sociais, blog) | LNR em coordenação com Pedro Seabra 

 

 

4. Distribuição da coordenação de eventos/iniciativas/áreas de trabalho pelos investigadores do 

CEI-IUL: 

 

a. Leituras do mundo – coordenado por Bruno Cardoso Reis 

 

b. Café dos Investigadores – dinamização por Ricardo Falcão (a confirmar) 

 

c. Europe as a Global Actor – coord. por Ana Mónica Fonseca e Inês Marques Ribeiro 

 

d. EISS 2020 – será no ISCTE-IUL e coord. por Bruno Cardoso Reis 

 

e. TSA 2020 - será no ISCTE-IUL e coord. por Ana Mónica Fonseca e Pedro Seabra 

 

f. Seminário “Estudos Internacionais no ISCTE-IUL” – coord. Ana Lúcia Sá 

i. Seminário anual do CEI-IUL agendado para Fevereiro 

 

 

 

 

 

Luís Nuno Rodrigues                     Raquel Matoso Silva   

  

Diretor do CEI-IUL                                           Secretária do CEI-IUL    


