OUTUBRO 2016

V SEMINÁRIO DE I&DT: NOVOS DESAFIOS… NOVAS AGENDAS DE INVESTIGAÇÃO
O V Seminário de I&DT: novos desafios… novas agendas de investigação, que vai realizar-se nos
dias 6 e 7 de dezembro de 2016, vai contar com mais de 70 apresentações orais, em diversas áreas
temáticas.
O prazo para submissão de artigos para publicação no livro de atas terminou no dia 31 de outubro e
foram rececionados 27 textos completos para revisão cega por pares.
O programa do V Seminário de I&DT será divulgado oportunamente. Mais informações em
http://c3iseminarios.ipportalegre.pt/

SEMANA INTERNACIONAL DO ACESSO ABERTO (OAW) NO IPPORTALEGRE
Pelo segundo ano consecutivo, a C3i organizou diversas iniciativas nas unidades orgânicas do
Instituto Politécnico de Portalegre, para assinalar a Semana Internacional do Acesso Aberto (OAW),
que decorreu de 24 a 28 de outubro.
O workshop Acesso Aberto ao conhecimento científico: desafios e oportunidades, que teve lugar nos
Serviços Centrais, no dia 26 de outubro, contou com a presença do Professor Doutor José Alberto
Pereira da Escola Superior Agrária do IP Bragança que falou sobre A importância da publicação em
Acesso Aberto nas Ciências Agrárias.

WORKSHOP SOBRE ESCRITA CIENTÍFICA | 10 DE NOVEMBRO
Estão a decorrer, até ao dia 4 de novembro, as inscrições para o Workshop Escrita científica: publicar
em revistas indexadas Elsevier, que terá lugar nos Serviços Centrais, no dia 10 de novembro.
Destinado a investigadores, docentes e mestrandos do IPPortalegre, o workshop será dinamizado
pela investigadora do N-CSHS, Professora Doutora Helena Freire Cameron, e tem como principais
objetivos: conhecer as possibilidades de publicação no grupo editorial Elsevier; descrever o processo
de publicação no grupo editorial Elsevier; tomar contacto com as características que devem ter os
manuscritos propostos para publicação em revistas Elsevier (estrutura e linguagem) e apresentação
do Guia para os Autores da Elsevier.

INVESTIGADOR DA C3I NO RANKING DA PUBLONS
O investigador do N-CSHS, Professor Doutor António Calha, ficou em 99º lugar no ranking mundial de
revisores na área das Ciências Sociais e em 32.º no ranking nacional da Publons.
A Publons foi criada, em 2012, para permitir o registo dos contributos (ideias, sugestões, comentários)
dos peer reviewers e encorajar os investigadores a partilharem as suas experiências. Trabalha em
parceria com as melhores editoras do mundo e conta já com mais de 80.000 investigadores inscritos.
Mais informações em https://home.publons.com/

INVESTIGADORES DA C3I PARTICIPAM EM DIVERSOS EVENTOS CIENTÍFICOS
A partir da informação recolhida e enviada pela coordenação dos Núcleos de Investigação, a C3i
continuará a divulgar mensalmente a lista de eventos científicos, nos quais participaram os membros
integrados e os membros colaboradores de cada núcleo.
Pretende-se, desta forma, continuar a dar visibilidade ao trabalho desenvolvido pelos investigadores
da C3i, quer participem como membros das comissões organizadoras ou científicas, quer como
oradores ou coautores de propostas de comunicações e posters.
A informação pode ser consultada aqui.

CONGRESSOS INTERNACIONAIS: CALLS
» 110th International Conference on Science, Social Science and Economics (IC3SE)| prazo para
submissão termina a 25 de novembro | realiza-se a 3 e 4 de janeiro de 2017 | Berlim, Alemanha
» Third Conference of the ESREA Network on Policy Studies in Adult Education | prazo para
submissão termina a 19 de janeiro de 2017 | realiza-se a 8 e 9 de junho de 2017 | Verona, Itália
» 2nd International Symposium on Qualitative Research | prazo para submissão termina a 29 de
janeiro de 2017 | realiza-se de 12 a 14 de julho de 2017 | Salamanca, Espanha
» Eleventh International Conference on Design Principles & Practices | prazo para submissão termina
a 2 de fevereiro de 2017 | realiza-se de 2 a 4 de março de 2017 | Toronto, Canada

REVISTAS CIENTÍFICAS INDEXADAS EM OPEN ACCESS
» Computer Science and Information Systems
» Animal Biodiversity and Conservation
» Annals of Agricultural and Environmental Medicine
» Applied and Environmental Soil Science
» AoB PLANTS
» Biotechnology, Agronomy and Society and Environment
» Energy, Sustainability and Society

SNIP
1.018
0.341
0.750
0.709
0.630
0.517
0.805

SJR
0.387
0.341
0.475
0.530
0.780
0.247
0.619

IF
0.764
0.580
1.167
1.182
1.658
0.560
1.397

Legenda:
Os dados referentes a 2014 têm agora acesso livre no www.JournalMetrics.com e no www.Scopus.com
SNIP – Source Normalized Impact per Paper | SJR - SCImago Journal Rank | IPP ou IF - Impact per Publication ou Impact Facto

OPORTUNIDADES DE FINANCIAMENTO E APOIO À INVESTIGAÇÃO
» Transferência do conhecimento científico e tecnológico | termina a 30 de novembro
» Bolsas Fulbright-Schuman para os EUA | termina a 1 de dezembro
» Sistema de Incentivos "Internacionalização das PME" - projetos conjuntos | termina a 30 de
dezembro
» Sistema de Incentivos "Qualificação das PME" - projetos conjuntos | termina a 30 de dezembro
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