
EDITAL 

 

“I Encontro Nacional de Jovens Investigadores em Ciências 

Sociais e Humanas” 

(ENJICISH) 

20 e 21 de Julho de 2023 

Cuito, Bié 
 

A compreensão dos fenómenos sociais e as suas implicações, exigem um 

trabalho articulado dos vários segmentos e sectores existentes da sociedade, com 

maior pendor às instituições académicas.  Os cientistas sociais estudam as 

engrenagens que movem a sociedade, nas diferentes áreas do convívio humano: as 

relações de poder, o papel da política na sociedade, o comportamento religioso, as 

questões educacionais, os hábitos de produção e consumo, o impacto social e a 

sustentabilidade ambiental das indústrias, o impacto social da seca, a problemática da 

pobreza, a diversificação da economia e o empreendedorismo.  

O Encontro Nacional de Jovens Investigadores em Ciências Sociais e Humanas - 

ENJICISH é um evento interdisciplinar inspirado nas dinâmicas já existentes noutros países, 

como o caso de Espanha, Portugal, Estados Unidos da América e Brasil, que visa promover o 

debate científico entre os jovens investigadores e proporciona um espaço de divulgação, de 

partilha e de problematização para todos jovens quantos se dedicam a esta área do saber. É 

com este propósito que a Comissão Organizadora realiza o ENJICISH com jovens 

investigadores, licenciados, mestres e doutores ligados às instituições académicas, públicas e 

privadas. 

   
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Propostas de Comunicação 

Convidam-se todos os jovens interessados a apresentarem propostas de 

comunicação no amplo domínio das Ciências Sociais e Humanas, subordinadas aos 

problemas sociais que a sociedade angolana tem enfrentado. As propostas de 

comunicação para o encontro dos jovens investigadores podem ser concebidas em torno 

dos seguintes eixos temáticos: 

• Desenvolvimento e fortalecimento da sociedade em Angola; 

• Género, Espaços e Poder(es); 

• História, Comunidade(s), Elite(s) e Personalidades; 

• Memória, Cultura(s) e Património(s); 

• Estados, Políticas e Instituições; 

• Territórios, Ambiente e Sustentabilidade; 

• Municípios e Poder Local; 

• Crescimento demográfico, crescimento económico e o empreendedorismo 

social; 

• Dinâmicas Laborais e Conflituosidade Social; 

• Filosofia, Ética, Religião e Justiça Social; 

 

O encontro de 2023 será acolhido pela Universidade Internacional do Cuanza, 

Cuito-Bié. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Envio de Propostas 

As propostas de resumo não deverão exceder os 300 caracteres e contemplar o 

título do trabalho, palavras-chave, o e-mail e uma biografia resumida do autor (máximo 

100 caracteres). As comunicações aceites resultarão em apresentações de 15 minutos e 

publicação em revista científica. Língua de trabalho: Português. Todas as propostas 

deverão ser submetidas através do email: enjicsh@cnu.gov.ao 

 

Calendarização 

Submissão de Propostas: de 5 de Janeiro de 2023 a 24 de Fevereiro de 2023 

Notificação de Aceitação de Propostas: 24 de Março de 2023 

Divulgação do Programa: 10 de Abril de 2023 

 
 

Comissão Organizadora 

Rossana Afonso (CNU-Angola) 

Cristian Fischgold (UNIC) 

Amílcar Martins (CNU-Angola) 

Lisandra Brizuela (UNIC) 

Esperança Luís (CNU-Angola)                                             

Ngombo Calemba (CNU-Angola) 

Luciana Guedes (UNIC) 

Denilse Machado (CNU-Angola) 

Admilson Branco (CNU-Angola) 

 
Comissão Científica 

João Canoquena                                                                       

João Pedro Lourenço 

Maria Rodriguez                                                              

Cristian Fischgold  

Rossana Afonso                                                              

Dislayne Morales                                                                      

Morayma Imbert 
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