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● Chamada de trabalhos

Chamada de trabalhos | REVISTA COMUNICANDO: Chamada para a receção de artigos aberta 
em permanência

A Revista Comunicando, editada desde 2012 por associados da Sopcom, decidiu promover algumas 
alterações ao seu formato.
Para além de uma nova edição gráfica, a Revista Comunicando passará a ter uma chamada para a 
receção de artigos aberta em permanência, com a expectativa de publicação em dezembro de cada 
ano. 

Mais informação aqui.

Chamada de trabalhos | Congresso Internacional “A Europa como espaço de diálogo 
intercultural e de mediação”

Vai realizar-se na Universidade do Minho o II Colóquio Internacional de Mediação Social em 
associação com o II Congresso Internacional da RESMI e as Jornadas Europeias de Mediação para a 
Inclusão Social. Este evento vai decorrer nos dias 26 e 27 de abril de 2018 e será subordinado ao 
tema “A Europa como espaço de diálogo intercultural e de mediação”. Será um espaço de debate 
interdisciplinar sobre desafios contemporâneos da sociedade actual, abordando temas como, as 
migrações, a diversidade, a comunicação intercultural e a mediação com vista a aprofundar a 
construção de sociedades mais acolhedoras, inclusivas e pacíficas. A comissão organizadora convida 
todos os interessados no tema do congresso a participarem com a apresentação de trabalhos.
Poderão ser enviadas propostas para comunicação oral e poster.

Submissão de resumos até 4 de dezembro de 2017.

Chamada de comunicações completa, aqui.

Chamada de trabalhos | TICYUrb - Third International Conference of Young Urban Researchers

The TICYUrb (Third International Conference of Young Urban Researchers) is an international event 
that aims to echo frontier research, artistic works and professional practice related to different urban 
contexts around the world, under an environment of vibrant dialog between academia and society.

The conference is split in ten tracks: Collectivecity (the right to the city: 50 years later), Productcity 
(the city as a product), Divercity (diversity in the city), Fractalcity (the city amid policies), Ucity (utopias 
and dystopias), Fearcity (in-security), Metacity (ways of thinking and making city), Transitcity 
(migrations and racism), RiskCity (risks in the city) and City O’clock (24 hours in the city).

Deadline: 1st November

More information here.

Call for Video-Projects | 1st  Edition of the Urban Audiovisual Festival 

For the first edition of the Urban Audiovisual Festival, we directed the cameras towards the exploration 
of the concept of “conflict”, framed in the urban context.
First, we call attention to those works that focus on the city as a product and therefore in the tensions 
that arise as a result of the debate on the good or bad management of public space. Along these lines, 
such approaches as gentrification, touristification or real estate speculation are easily recognizable, 
concentrating – in some way – on housing problems and the right to the city. On the other hand, we 
could see a second line, more focused on problems related to transportation and communication 
routes, urban density and the processes of deterritorialization (urban-rural-urban), commercial 
equipment, etc.

Deadline: until February 16th, 2018.

UAF will be held in Lisbon from June 8th to June 10th, 2018.

More information here.

Chamada de trabalhos | Journal Anthropologica: “Media, culture and social change: From an 
anthropological  interdisciplinary perspective”

The journal Anthropologica is calling for article submissions for its upcoming special issue. The issue 
is themed “Media, culture and social change: From an anthropological interdisciplinary perspective”. 
The journal invites accepts submissions in English, Spanish, and Portuguese.

Deadline: submissions are due on November 15. 

The full call for papers is available from the ECREA mailing list archives: 
http://commlist.org/archive/all/2017-all/msg01973.html

Chamada de trabalhos | WORLD PUBLIC RELATIONS FORUM – Research and Practice 
Colloquium

The 10th World Public Relations Forum to be held April 22–24, 2018 in Oslo, Norway, has as its theme 
“Value! Communication's impact in a fast and ever-changing world".

Main themes: Truth, profit and intelligence (as in human intelligence and artificial intelligence).

Deadline for submissions: December 1st, 2017

More information here.

Chamada de trabalhos | International Conference - The Condition of Contradiction: 
Implications for Globalization, Identity & Culture

The conference theme revolves around the contradictions of modern world, for example the contrast 
between global economy but limited personal mobility. Simultaneously, “knowledge industries” like 
journalism have suffered a decline in the authority they command. In order to “make sense of the 
current condition” the organizers invite contributions on a number of topics, among them: Protest 
Politics/Contradictions in New Media: Theory and Practice/Activism & Quests for Social 
Justice/Journalism: Its Defenders and Impersonators.

Deadline: 8th January, 2018

Conference website here.

The Conference-Hosting Campus’ Web Page: http://www.slu.edu/madrid

Chamada de trabalhos | International Conference “Gender Differentiation in Media Industries”

The conference entitled “Gender Differentiation in Media Industries” is now accepting paper proposals. 
The event will be hosted by the Peace Institute at the University of Ljubljana, Slovenia, on the 14th and 
15th of June 2018.

The conference seeks to deepen understanding on the underlying reasons to gender-based 
differentiation in both media production and media representations. The organizers are especially 
interested in studies on “the European peripheries”, television, and online media.

Paper abstracts must be submitted by January 19th 2018

The full call for papers is available on: 
http://www.mirovni-institut.si/en/call-for-papers-gender-differentiation-in-media-industries/

Chamada de trabalhos | Alliance of Digital Humanities Organizations - Digital Humanities 2018: 
“Bridges/Puentes” 

O tema da conferência de 2018, que terá lugar na Cidade do México, entre os dias 26 a 29 de junho 
de 2018, é “Bridges/Puentes”. Está aberta a chamada para trabalhos que abordem o tema ou que 
foquem aspetos como a mobilização de conhecimento, a colaboração entre investigadores e 
comunidades académicas, as relações de investigação e epistemologias Norte/Sul, a globalização e 
a exclusão digital, a investigação dirigida ao público e envolvida com a sociedade civil, a tradução, as 
ecologias digitais, a cultura hacker, e os estudos digitais sobre populações indígenas.

Prazo: 27 de novembro de 2017

Mais informação aqui.

Chamada de trabalhos | 1.º Congresso Ibero Americano em Estudos de Paisagem 

Encontra-se aberta a chamada para Propostas de Comunicação, para o 1.º Congresso Ibero 
Americano em Estudos de Paisagem – Conhecer para proteger, gerir e ordenar sustentavelmente, 
que abordem, entre outros, temas como Paisagem Cultural, História da Paisagem, Ordenamento do 
Território, Projeto de Paisagem, Paisagem e Recursos Naturais, Paisagem e Património 
Arquitetónico, Arte e Paisagem ou Paisagem Virtual.
O Congresso terá lugar nos dias 5 e 6 de abril de 2018 em Sintra, no Centro Cultural Olga Cadaval.

A submissão de propostas de comunicação deverá de ser feita até às 24h do dia 30 de novembro de 
2017. Mais informação aqui.

● Bolsas

Concurso 2018 “Bolsas Papers@USA” | FLAD

A Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento promove concursos para atribuição de bolsas, 
para apresentação de comunicações em conferências nos EUA. Este programa tem como objectivo a 
internacionalização do conhecimento científico produzido em Portugal.

Mais informação e prazos para apresentação de candidaturas aqui. 

Concurso 2018 “Bolsas R&D@Phd” | FLAD

A Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento promove concursos para atribuição de bolsas, 
a doutorandos oriundos de instituições portuguesas para desenvolverem programas de estágios de 
investigação em instituições académicas e científicas dos EUA. O objetivo é o de contribuir para o 
reforço da comunidade académica e científica portuguesa.

Mais informação e prazos para apresentação de candidaturas aqui. 

● Notícias

Future Issues in Higher Education | 31st Annual Businet Conference

Data: 9 a 11 de novembro de 2017

Local: Hilton Hotel em Vilamoura, Portugal

Programa em: http://www.businet.org.uk/assets/media/1-1-Programme.docx

III CONGRESSO INTERNACIONAL SOBRE CULTURAS: INTERFACES DA LUSOFONIA 

O evento, que se realiza na Universidade do Minho, entre os dias 23 a 25 de novembro, resulta de 
uma parceria que integra, para além da Universidade do Minho, a Universidade da Beira Interior e a 
Universidade Federal da Bahia, conta com a organização do CECS-Centro de Estudos de 
Comunicação e Sociedade.

Toda a informação disponível aqui: http://www.3congressoculturas.pt

● Participação em actividades de I&D e/ou Júris

Prof.ª ANABELA DE SOUSA LOPES, Prof.ª CLÁUDIA SILVESTRE e Prof. JOÃO ROCHA – 
apresentação da comunicação “As eleições de Cabo Verde (2016) nos média portugueses 
generalistas”, no III Congresso Internacional sobre Culturas: Interfaces da Lusofonia, na Universidade 
do Minho, 23-25 de novembro.

Prof.ª CLÁUDIA SILVESTRE, Prof.ª MARGARIDA CARDOSO e Prof. MÁRIO FIGUEIREDO – 
apresentação da comunicação “O critério Minimum Message Lenght na estimação de modelos de 
mistura sobre dados mistos”, no XXIII Congresso da Sociedade Portuguesa de Estatística, que 
decorreu no ISCTE, 18 a 21 de outubro.

Professores CLÁUDIA SILVESTRE, FILIPA SUBTIL, GRAZIELLA MELLO VIANNA, JOSÉ 
RODRIGUES, PAULO BARBOSA, PEDRO NETO, RICARDO NOGUEIRA, SANDRA MIRANDA e 
SANDRA PEREIRA – apresentação da comunicação "Memória Oral: Um contributo para o 
conhecimento das profissões da comunicação", no X congresso da SOPCOM, Viseu, 27-29 
novembro 2017.

Prof.ª FILIPA SUBTIL – Co-autoria do artigo "Planos de igualdade de género nos media: para uma 
(re)consideração do caso português", Media e Jornalismo, vol. 17 nº 30: 43-61. 

Link para o artigo:  http://impactum-journals.uc.pt/mj/article/view/4715/3821

Prof.ª FILIPA SUBTIL – apresentação, em co-autoria, da comunicação "Planos de igualdade de 
género nos media: para uma (re)consideração do caso português" no GT de Género e Sexualidades, 
no X congresso da SOPCOM, Viseu, 27-29 novembro 2017.

Prof.ª FILIPA SUBTIL – realização de atividade de formação avançada, como professora visitante, na 
Universidade Cardinal Stefan Wyszyński, Vársovia, Polónia, para lecionar um Seminário sobre Social 
Theory of Media, 23 de outubro a 4 de novembro.

Prof.ª HELENA PINA e Prof.ª MARIA JOÃO CENTENO – apresentação da comunicação intitulada: 
“As Plataformas Museológicas Digitais e a Cultura de Participação”, no X Congresso da SopCom, 
Instituto Superior Politécnico de Viseu, 27 a 29 de novembro.

Prof. JOÃO ABREU e Prof.ª MARGARIDA CARVALHO – organização do Workshop “Olhar o 
território para compreender a paisagem: metodologias para a interpretação e representação do 
lugar”, realizado no âmbito do Projeto de I&D "Museu da Paisagem", em outubro. Na sequência do 
Workshop será realizada uma exposição de fotografia colectiva, a inaugurar no dia 30 de novembro, 
às 18h.

Prof.ª MARIA JOÃO CENTENO – participação no XV IBERCOM na Universidade Católica 
Portuguesa (FCH-UCP), onde coordena a divisão temática Ibercom Epistemologia, Teoria e 
Metodologia da Comunicação; apresentação da comunicação intitulada: “A Experiência Intersubjetiva 
e a Atividade Comunicacional”, Lisboa, 16 a 18 de novembro.

Prof.ª MARIA JOSÉ DOS SANTOS – nomeação como Delegada Nacional (Suplente) na Ação 
COSTCA16230 “Combatting anthelmintic resistance in ruminants” (COMBAR) financiada pelo 
Programa HORIZONTE 2020; participação no grupo de trabalho (WG 3) III- Impactos 
Socio-económicos nos Estados Membros da União Europeia.

Prof.ª MARIA JOSÉ DOS SANTOS – apresentação da comunicação (poster) “Predicting the present 
and the future of aquaponics with Google Trends” na “International Conference of Aquaculture 2017: 
Cooperation for Growth”, com revisão por pares. Dubrovnik, Croácia, 17-20 de outubo. 

Prof.ª MARIA JOSÉ DOS SANTOS – apresentação da comunicação “Aquaponics: The Ugly Duckling 
in European Organic Regulation”, em co-autoria, na “International Conference of Aquaculture 2017: 
Cooperation for Growth”. Dubrovnik, Croácia, 17-20 de outubro.

Prof. NUNO BAPTISTA – apresentação de dois artigos “Coopetition as a strategy for technological 
innovation” e “Anti-consumption and consumerism. The development of an operational scale”, no XIX 
Seminário Luso-Espanhol de Economia Empresarial, na Escola Superior de Gestão, Hotelaria e 
Turismo da Universidade do Algarve, 9 e 10 de novembro.  

Prof. PEDRO JORGE BRAUMANN – participação, como orador convidado, no Painel 3: 
Sustentabilidade e Inovação/ Serviço Publico e sociedade – Desafios inevitáveis, do I Fórum “O 
Serviço Público de Comunicação Social em Cabo Verde: que futuro?”, na Cidade da Praia, Cabo 
Verde, 21 de novembro de 2017.

Chamada de trabalhos | VIII Encontro Anual da AIM - Associação dos Investigadores da 
Imagem em Movimento

O VIII Encontro Anual da AIM terá lugar na Universidade de Aveiro, Departamento de Línguas e 
Culturas, nos dias 16, 17, 18 e 19 de maio de 2018, numa organização conjunta da AIM e do 
Departamento de Línguas e Culturas. O Encontro Anual da AIM é uma conferência internacional onde 
todas as propostas serão submetidas a revisão por pares e serão publicadas atas em formato 
eletrónico. O convite é dirigido às seguintes áreas (que poderão ser alargadas a outras): cinema, 
televisão, vídeo e media digitais

Prazo de submissão: 30 de novembro de 2017.

Chamada de comunicações completa, aqui.

CONFERÊNCIA: A EXPERIÊNCIA DO LUGAR: OLHARES E REGISTOS DA PAISAGEM

Realiza-se no próximo dia 30 de novembro, no Auditório da Escola Superior de Comunicação Social, 
a Conferência “A Experiência do Lugar: Olhares e Registos da Paisagem”, integrada no projeto I&D 
"Museu da Paisagem”. A Conferência será moderada pela Prof.ª Margarida Carvalho e o programa é 
o seguinte:

14h30: Apresentação, sessão de boas vindas (Direção ESCS)
14h40: projeção do filme “A Minha Aldeia já Não Mora Aqui” de Catarina Mourão (60 min.)
15h40: Catarina Mourão (Realizadora)
16h00: intervalo
16h15: Paulo Moura (Jornalista)
16h35: João Catarino (Ilustrador)
16h55: projeção do filme “A Luz da Terra Antiga” de Luís Oliveira Santos (15 min.)
17h10: Duarte Belo (Fotógrafo)
17h30: Apresentação do Projeto Museu da Paisagem (João Abreu)
17h45: encerramento da conferência
18h00: inauguração da exposição

http://www.revistacomunicando.sopcom.pt/edicao/170
http://aim.org.pt/encontro/viii/cfp.php
http://www.lasics.uminho.pt/congressodim/index.php/chamada-de-trabalhos/
https://ticyurb.wordpress.com/
http://commlist.org/archive/all/2017-all/msg01973.html
http://www.worldprforum.com/abstracts/call-for-papers.html
http://www.mirovni-institut.si/en/call-for-papers-gender-differentiation-in-media-industries/
http://isociologia.up.pt/pt-pt/noticia/call-video-projects-urban-conflict
https://conditionofcontradictionmadrid.wordpress.com/
http://www.slu.edu/madrid
https://dh2018.adho.org/en/cfp_portugues/
https://cibam2018.wordpress.com/propostas-de-comunicacao/
http://www.flad.pt/concurso-2018-bolsas-papersusa/
http://www.flad.pt/concurso-2018-bolsas-rdphd/
http://www.businet.org.uk/assets/media/1-1-Programme.docx
http://www.3congressoculturas.pt/
http://impactum-journals.uc.pt/mj/article/view/4715/3821



