APS

Plano de Actividades - 2004

Apresentam-se de seguida as iniciativas e actividades que a APS se propõe
desenvolver no decurso do ano de 2004. De notar que sendo este um ano de
eleições, estando prevista a realização da Assembleia Eleitoral para Julho, as
actividades propostas serão até essa data, de forma a não comprometer a nova
Direcção. Para os restantes meses do ano caberá às listas que se apresentarem
lançar as suas propostas.

Actividades científicas, de formação e divulgação
- Vº Congresso Português de Sociologia
- Noites de Sociologia da APS
Este ano, iremos realizar em Braga as tradicionais Noites de Sociologia, desta
vez sobre o tema “2004: o ano português do futebol”
- Como já é habitual pretendemos realizar a proposta de correcção da primeira
fase dos exames do 12º Ano da disciplina de Sociologia (em Junho).
- Realização da segunda reunião entre os Centros de Investigação em Sociologia e
o Presidente da FCT, na sequência da reunião já realizada em 2003.
-

Participação

no

segundo

Encontro

“Sociologias

Contemporâneas:

Interconhecimento e Internacionalização dos Saberes”, que à semelhança do
que organizámos em 2003 irá reunir os Presidentes, ou seus representantes,
das Associações/Federações Nacionais de Sociologia de vários países de línguas
latinas, nomeadamente do Brasil, Espanha, França, Itália e Portugal. Este ano o
país anfitrião será a Espanha e o Encontro realizar-se-á em Alicante, em
Setembro.
- Realização do Forum de Debate “a APS como Ordem?”, durante o espaço do Vº
Congresso Português de Sociologia.
- Continuação do Ciclo de Conferências Sociologia, Ciência e Profissão. As
conferências a realizar serão em Évora, Covilhã e Braga.
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- Retomar a realização dos Cursos de Formação em SPSS (Introdução à Análise de
Dados em SPSS e Análise Multivariada em SPSS) e realizar novos cursos de
Análise de Correspondências em SPAD.

Publicações

- Publicação do Boletim Informativo da APS.
- Publicação das Actas do Encontro Temático Intercongressos do Porto “Cidade e
Culturas – novas políticas, novas urbanidades”
- Publicação das Actas do Encontro Temático Intercongressos de Oeiras “A
Sociologia no Ensino Secundário: Lugares, Saberes, Itinerários” .
- Publicação dos textos das Noites de Sociologia 2002 na Revista Com/n/textos de
Sociologia.
- Publicação das Actas do Colóquio Internacional Família, Género e Sexualidade
nas Sociedades Contemporâneas.
- Reunião dos textos das Noites de Sociologia 2003 para publicação na Revista
Com/n/textos de Sociologia.
- Preparação dos textos do Vº Congresso Português de Sociologia para publicação
das Actas.

Apoios a outras iniciativas
- Apoiar na divulgação do VIII Congresso Luso-Afro-Brasileiro de Ciências
Sociais
- Apoiar a realização das Noites de Sociologia no Porto, promovida pelo Núcleo
de Estudantes de Sociologia da Universidade do Porto.
- Divulgar ainda, através de correio electrónico, um conjunto muito vasto de
iniciativas como conferências, lançamento de livros, seminários, ofertas de
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emprego, bolsas de investigação, e os novos números de diversas Revistas de
Sociologia, entre outras.

Outras actividades
- Realização da Assembleia Geral Ordinária para aprovação do Exercício de 2003.
- Realização da Assembleia Geral Eleitoral para o biénio 2004-2006.
- Pedido de regularização do pagamento das quotas aos sócios que se encontram
em situação irregular
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