MARIA ALFREDA CORDEIRO DA CRUZ RIBEIRO VIANA

1. Projetos em que que participou como coordenadora

I - Coordenação da equipa de I&D implicada no desenvolvimento do Projecto
“Cidadania Social & Sociedade do Conhecimento” a partir da inserção do
correspondente site no espaço internet da Faculdade de Ciências de Lisboa,
conforme decorre do menu apresentado sucessivamente ao Grupo de Investigação
das Ciências Humanas, Ética e Política na correspondente sessão de Avaliação
Externa (decorrida em 30 de Junho) e ao Colóquio Internacional designado por
Cidadania na Sociedade do Conhecimento (decorrido em 3 e 4 de Dezembro).
II – Coordenação da articulação do CFCUL à CMM incidente no Gabinete de
Estudos do Observatório do Cidadão do Montijo (output virtual e físico produzido
pelo referido Gabinete, enquanto estrutura adhocrática da CMM, sob orientação,
validação e acompanhamento sistemático assegurado pela equipa do CFCUL).
III – Coordenação do desenvolvimento da produção mutualizada entre a equipa
CFCUL e a do GEOC de conteúdos acolhidos em Dropbox, enquanto arquivo
dinâmico destinado à salvaguarda das orientações testadas em permanência no OC e
ponderáveis na perspectiva do processo de formação e certificação de mediadores
do conhecimento, no âmbito do previsível alargamento da Parceria CFCUL/CMM a
Instituições de referência nas valências de formação e certificação do sistema
educacional com que a equipa de I&D convive através das funções académicas dos
seus investigadores e consultores.
IV- Coordenação enquanto Investigadora Responsável pela apresentação a Concurso
FCT 2012 do Projecto “Promoção da Cidadania com Mediação do Conhecimento”
incidente no Domínio Científico das Ciências Sociais e Humanidades vinculada à
Área Científica das Instituições dos Valores, Crenças, Comportamentos referentes à
Ciência Política, tendo sido atribuída ao Projecto submetido em 3.05.2012 a
avaliação de Muito Bom registada na página pessoal da IR da FCT em 18.de
Dezembro).

06. Publicações em webpage

V- Publicação na webpage pessoal dos documentos fundacionais da estratégia do
Projecto em termos de “ Projecto de Política Pública”, constituídos por Powerpoint
descritor da sequenciação da referida estratégia e a Intervenção designada por
“Viver na Europa” conforme fora livremente apresentada na versão francesa ao
Seminário Vivre en Europe decorrido no Instituto Franco-Português em Outubro de
2006.

07./ 09. Comunicações por convite em encontros científicos nacionais
VI- Comunicação “ As Comunidades Operárias na Legibilidade Geográfica da
Margem Sul do Estuário do Tejo” - apresentada ao Encontro Áreas Industriais e
Comunidades Operárias decorrido em Almada a Convite do núcleo de
Investigadores Locais do Instituto de História Contemporânea da FCSH da UNL,
tendo sido submetida em 30 de Dezembro para publicação nas actas do evento,
correspondendo à solicitação reiterada pela respectiva organização em 14 de
Novembro.

08. Comunicações em encontros científicos internacionais
VII – Comunicação “ A Cidadania na Sociedade do Conhecimento”- Intervenção de
Abertura do Colóquio Internacional com o mesmo título, em 3 de Dezembro, no
âmbito da Apresentação do Evento.

14. Participação na organização de eventos
VIII- Presidência da Comissão Científica do Colóquio Internacional Cidadania na
Sociedade do Conhecimento e Moderação do Painel I / Promoção da Cidadania com
Moderação do Conhecimento.
IX- Participação na Organização do mesmo Evento, garantindo o acolhimento da
transmissão directa do Colóquio no site do Projecto C&SC, em conexão com a
criação duma página dedicada ao Colóquio na rede social Google + , comportando a
iniciativa de provimento da função de administração do Fórum dos respectivos
Debates, livremente acedidos pelos participantes e pelos observadores / usuários do
site no domínio Fórum C3S, em directo ou em diferido.

15. Outras actividades científicas
X- Tutoria do Estágio de Investigação da Doutora Rejane Xavier, enquanto
Assessora da Câmara de Deputados do Brasil, comportando validação do respectivo
Programa e acolhimento presencial pelas instituições da Parceria do Projecto
CS&SC, designadamente no CFCUL entre 29 de Novembro e 5 de Dezembro, tendo
a visita sido prorrogada até 19 de Dezembro, através de Convite à Participação quer
no Colóquio Internacional a que apresentou Comunicação, quer nos Debates do
alargamento da Parceria Instituinte à UAb, ponderada no âmbito da visita à
Presidência da CMM e ao GEOC.

CFCUL, 15 de Janeiro de 2012

Maria Alfreda Cruz

Ligações úteis:
Página institucional do Projecto e do evento nuclear de 2012
http://cfcul.fc.ul.pt/projectos/cidadania/coloquio/home.html
Site do Projecto
http://cidadania-social.fc.ul.pt
Página de disponibilização de transmissão do Colóquio on-line
http://cidadania-social.fc.ul.pt/coloquio2012/
Fórum (disponibilizado no Colóquio e a utilizar na fase pós-Colóquio)
http://forumc3s.net
Página de divulgação (e eventual participação) na rede Google+
https://plus.google.com/u/0/103665152911428303980
Página de Encontros de Investigadores Locais
http://www.fcsh.unl.pt/eventos/documentos/CadernodeResumosIIISesso.pdf

ADENDA
+ Ligações úteis com vista à relação com o Observatório da Cibercidadania
http://www.cibersociedad.net/congres2006/gts/comunicacio.php?id=1038
http://www.cibersociedad.net/congres2006/forums/conversa.php?id=472

Obs prospectivas:
Ponderar:
a) notas MAC à Comunicação supracitada - desde “Que valores para este tempo?” a
Tecnologias da Informação & Sociedade (ALVES, JL, 2002).
b) link destinado ao domínio Learn ( endossável a TV) vs. Educação a Distância (à
Dora)
http://www.cibersociedad.net/congres2006/gts/comunicacio.php?llengua=po&id=797

