APS

Plano de Actividades – 2006

Apresentam-se de seguida as iniciativas e actividades que a APS se propõe desenvolver
no decurso do ano de 2006. Note-se que em meados do ano será realizada a Assembleia
Eleitoral para eleição dos corpos dirigentes da APS para o biénio de 2006-2008.

Actividades científicas, de formação e divulgação



Encontro Futuros da Profissão Sociólogo incluindo o debate intitulada Organização da
Profissão: uma Ordem para os Sociólogos?, em Vendas Novas a 3 e 4 de Março.



Encontro Temático Sociedade e Floresta em Portugal: o que (não) sabemos, em
colaboração com o Centro de Estudos Transdisciplinares para o Desenvolvimento
(CETRAD/UTAD), em Vila Real, de 9 a 11 de Abril.



IV Encontro de Sociologia da Educação em Braga, a 17 de Maio, com o título
“Educação, Justiça e Migrações” (organização de Maria José Casanova).



Término do Ciclo de Conferências Sociologia, Ciência e Profissão em Braga a 4 de
Abril.



Participação

no

International

Workshop

on

Internationalisation

of

Sociology

Education, em Frankfurt, a 3 de Abril, a convite da organização. APS representada
por Pedro Silva.


Noites de Sociologia da APS.



Como já é habitual pretendemos realizar a proposta de correcção da primeira fase
dos exames do 12º Ano da disciplina de Sociologia (em Junho).



Reunião com a DGRF para discutir colaboração no âmbito do Plano Nacional de
Defesa

da

Floresta

Contra

Incêndios

(PNDFCI),

na

sequência

do

Encontro

APS/CETRAD em Vila Real.


Realização de um Encontro, a 19 e 20 de Maio em Lisboa, entre as Associações
Nacionais de Espanha, França, Itália, Grécia e Portugal com vista à criação de uma
rede de Associações Nacionais de Sociologia de países euro-latinos, bem como à
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preparação da Sessão Integrativa “Mediterranean Outlook” a apresentar no XIV
Congresso Mundial de Sociologia, em Durban, em Julho de 2006.



Reunião,

a

22

de

Maio,

em

Lisboa,

com

várias

Instituições

de

Ensino

Superior/Centros de investigação, tendo em vista um conjunto de acções a definir no
âmbito da realização de estudos e da constituição de um Conselho Consultivo para
acompanhamento do Plano Nacional de Defesa da Floresta Contra Incêndios
(PNDFCI).


Deslocação a Durban, ao XIV Congresso Mundial de Sociologia no âmbito da reunião
do Conselho de Associações Nacionais da ISA e como co-organizadores da Sessão de
Sociologias de Língua Portuguesa e da Sessão Integrativa “Mediterranean Outlook”.



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 Vº Congresso Português de Sociologia



Publicação das Actas do Ciclo de Conferências Sociologia, Ciência e Profissão



Publicação dos textos das Noites de Sociologia 2003 e 2004 na Revista Com/n/textos
de Sociologia.



Publicação das Actas do Colóquio Internacional Família, Género e Sexualidade nas
Sociedades Contemporâneas.



Reedição do Código Deontológico.

Processo de Bolonha
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Continuação do acompanhamento do Processo de Bolonha dentro das posições
anteriormente tomadas pela APS.

Outras actividades


Realização da Assembleia Geral Ordinária para aprovação do Exercício de 2005.



Realização da Assembleia Geral Eleitoral para a eleição dos órgãos dirigentes para o
biénio 2006-2008.



Pedido de regularização do pagamento das quotas aos sócios que se encontram em
situação irregular



Continuar e aprofundar as iniciativas de articulação com o Ministério da Educação, no
sentido de regularizar a situação da Sociologia no Ensino Secundário e de
acompanhamento dos programas das disciplinas de teor sociológico.



Divulgar, através de correio electrónico, um conjunto muito vasto de iniciativas como
conferências, lançamento de livros, seminários, ofertas de emprego, bolsas de
investigação, e os novos números de diversas Revistas de Sociologia, entre outras.
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