
 

 

 

 
 

  



 

 

CHAMADA DE RESUMOS 

4º FÓRUM DE INVESTIGAÇÃO CSG 

9 DE MAIO DE 2019 

 

Caras/os Investigadoras/es e Estudantes de Doutoramento,  
 
No seguimento dos Fóruns anteriores, o 4º FÓRUM DE INVESTIGAÇÃO CSG visa fomentar o 

desenvolvimento científico e a interdisciplinaridade entre as áreas científicas abrangidas pelo 

CSG -Investigação em Ciências Sociais e Gestão - com relevo para a economia, gestão, finanças, 

estudos de desenvolvimento, história económica e social e sociologia económica e das 

organizações. 

O Fórum pretende envolver todos os membros do CSG (investigadores integrados, estudantes 

de doutoramento, colaboradores), com o objetivo de contribuir para a partilha e reflexão sobre 

a sua investigação dentro do consórcio. 

O CSG convida à apresentação de propostas para o 4º Fórum até dia 26 de Abril de 2019. 

 

O QUE SUBMETER E O QUE ESPERAR? 

Sendo um momento em que todos poderão partilhar os seus trabalhos e intenções para futuras 

investigações ou projetos, e de modo a minimizar o número de sessões simultâneas, esperam-

se intervenções muito curtas [5-10 minutos], estilo pitch, e focadas nos seguintes aspetos: 

 Apresentação de resultados ou de linhas futuras de investigação, com o objetivo de 

reforçar os laços de cooperação interna;  

 Apresentação de trabalhos de investigação pelos estudantes de doutoramento, 

proporcionando a discussão dos seus projetos ou dos resultados preliminares das teses; 

 Apresentação de propostas de projetos de investigação (será uma ótima oportunidade 

para discutir colaborações e ideias); 

 Apresentação de redes de investigação a que os investigadores/centros pertençam, 

para divulgar mais recursos para os futuros projetos; 

 Discussão sobre oportunidades e contextos de disseminação da atividade científica, nas 

empresas, sociedade civil e políticas públicas. 

  

Tal como sucedeu no 3º Fórum, alguns destes trabalhos poderão vir a ser publicados num Livro 

de Actas a divulgar oportunamente.  

No âmbito do Fórum, serão ainda organizados eventos-satélite de apoio a estudantes de 

doutoramento.  

 



 

 

GUIA DE SUBMISSÃO:  

- As propostas devem ser submetidas através do formulário: 

https://drive.google.com/open?id=116bcVkx6x9ST0vzEmVkU1zaYILIqv7isdJrlOBOWfqA 

- Os campos do formulário supracitado são os seguintes: 

1. Nome do autor; 

2. Filiação institucional; 

3. Grupo de Investigação do CSG; 

4. Título da apresentação; 

5. Resumo (máximo de 300 palavras); 

6. Palavras-chave. 

- Será considerada apenas uma submissão por autor principal  

 

DATAS IMPORTANTES: 

Prazo para submissão dos resumos: 26 de Abril de 2019 

Dia do evento: 9 de Maio de 2019 

 

Para qualquer esclarecimento, contacte: eventoscsg@iseg.ulisboa.pt   

Para mais informações: https://csg.rc.iseg.ulisboa.pt/pt/ 
 

 

 

CALL FOR ABSTRACTS  

4TH CSG RESEARCH FORUM 

MAY 9, 2019 

Dear Researchers and PhD Students, 

Following the work initiated in the previous Forums, the 4th CSG RESEARCH FORUM aims to foster 

scientific development and interdisciplinarity among the scientific areas covered by the CSG - Research 

in Social Sciences and Management - with emphasis on economics, management, finance, development 

studies, economic and social history, and economic and organizational sociology. 

The Forum is addressed to all members of the CSG (researchers, doctoral students, collaborators), with 

the aim of contributing to the sharing and reflection on their research within the consortium. 

The CSG invites to submit proposals for the 4th Forum until April 26, 2019. 

https://drive.google.com/open?id=116bcVkx6x9ST0vzEmVkU1zaYILIqv7isdJrlOBOWfqA
mailto:eventoscsg@iseg.ulisboa.pt
https://csg.rc.iseg.ulisboa.pt/pt/


 

 

 

WHAT TO SUBMIT AND WHAT TO EXPECT? 

Being the Forum an event where everyone can share their work and intentions for future research or 

projects, and in order to minimize the number of simultaneous sessions, very short interventions [5-10 

minutes] are expected, focused on the following aspects: 

 Presentation of results or future lines of research, with the aim of strengthening internal 

cooperation links; 

 Presentation of research papers by the doctoral students, enabling the discussion of their 

projects or the preliminary results of their theses; 

 Presentation of proposals for research projects (this will be a great opportunity to discuss 

collaborations and to test ideas); 

 Presentation of research networks to which researchers/centers belong, to disseminate more 

resources for future projects; 

 Discussion about opportunities and contexts of dissemination of scientific activity, in companies, 

civil society and public policies. 

As in the 3rd Forum, some of these papers may be published as Conference Proceedings. 

In the framework of the Forum, satellite events to support PhD students will also be organized. 

 

SUBMISSION GUIDELINES: 
 
- Proposals must be submitted using the following form: 

https://drive.google.com/open?id=116bcVkx6x9ST0vzEmVkU1zaYILIqv7isdJrlOBOWfqA 
 
- The fields of the form mentioned above are the following: 
 

1. Author's name; 
2. Institutional affiliation; 
3. CSG Research Group; 
4. Title of presentation; 
5. Abstract (300 words maximum); 
6. Key words. 

 
- Only one submission by main author is accepted. 
 

IMPORTANT DATES: 

Deadline for submission of abstracts: April 26, 2019. 

Event day: May 9, 2019. 

 

For any clarification, contact: eventoscsg@iseg.ulisboa.pt   

More information: https://csg.rc.iseg.ulisboa.pt/en/  
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