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● Call for papers

Chamada de trabalhos | Revista Media & Jornalismo n.º 33: Comunicação Estratégica 

Encontra-se aberta, até 31 de janeiro de 2018, a chamada de artigos para a Revista “Media & 
Jornalismo” n.º 33. Trata-se de um número temático sobre “Comunicação Estratégia”, editado por Ana 
Margarida Barreto e Estrela Serrano (CIC.Digital FCSH/NOVA).

Mais informação aqui.

Chamada de trabalhos | New discourses of populism and nationalism 

The conference “Political Discourse – Multidisciplinary Approaches #2” is calling for paper proposals. 
The event is themed “New discourses of populism and nationalism” and it will be held on the 21st and 
22nd of June 2018 in Edinburgh, United Kingdom.

The event organisers are looking for 20-minute paper presentations on a number of themes. Of the 
suggested topics, journalism scholars might be interested in “Mediatisation of populism and 
nationalism” and “Populist, nativist and nationalist narratives”.

Paper abstracts should be submitted by the end of January 2018.

The full call for papers is available, for example, on H-net.org: 
https://networks.h-net.org/node/73374/announcements/193740/cfp-political-discourse-multidisciplinary
-approaches-2-new

Chamada de trabalhos | III Colóquio Internacional de História da África: Fontes e Pesquisas 
sobre as Missões Cristãs Africanas

Encontra-se aberta a chamada de trabalhos para o III Colóquio Internacional de História da África: 
Fontes e Pesquisas sobre as Missões Cristãs Africanas, que terá lugar na UNILAB, Campus dos 
Malês (São Francisco do Conde - Bahia), de 8 a 10 de novembro de 2017. O prazo para envio dos 
trabalhos vai até 13 de outubro.

Temas transversais para apresentações individuais ou de grupos de trabalho:

1. A África e os acervos missionários;
2. Espacialidades missionárias da África;
3. Cooperações internacionais para pesquisas das experiências missionárias;
4. Missões nos contextos coloniais;
5. O Pós-Colonialismo e os dilemas das missões.

Mais informação sobre o colóquio aqui e inscrições aqui.

Chamada de trabalhos | 4.ª Edição da Conferência Internacional KISMIF 'Keep It Simple, Make 
It Fast

Irá realizar-se, na cidade do Porto, nos dias 4 a 7 de julho de 2018, a 4.ª edição da Conferência 
Internacional KISMIF dedicada ao tema “Género, diferenças, identidades e culturas DIY”.

A chamada de trabalhos para o congresso está aberta a investigadores provenientes de todas as 
áreas da sociologia, da antropologia, da história, da economia cultural, da geografia, do planeamento 
urbano, dos estudos culturais e dos média e comunicação e disciplinas relacionadas, tais como 
design, ilustração, música popular, cinema, artes visuais e performativas.

Os resumos devem ser enviados juntamente com uma pequena nota biográfica dos autores (100 
palavras), de 1 de outubro a 10 de fevereiro de 2018, pela plataforma virtual do congresso.

Mais informação em: http://www.kismifconference.com/pt/

● Notícias

eBook Contributos do Congresso Internacional "Redes de Cooperação Cultural 
Transnacionais: Um olhar sobre a realidade lusófona”

O eBook Contributos do Congresso Internacional "Redes de Cooperação Cultural Transnacionais: Um 
olhar sobre a realidade lusófona”, coordenado por Manuel Gama e Helena Sousa, e editado pelo 
CECS, está disponível em acesso livre. Neste volume, estão reunidos os contributos resultantes do 
congresso internacional "Redes de Cooperação Cultural Transnacionais: Um olhar sobre a realidade 
lusófona", que se realizou no ICS da UMinho, nos dias 15 e 16 de novembro de 2016, e que foi 
organizado pelo CECS. 

eBook disponível aqui.

Bolsa Fulbright para Professores e Investigadores Doutorados

A Comissão Fulbright em Portugal promove o concurso para atribuição de bolsas para lecionar e/ou 
realizar trabalhos de investigação em universidades ou centros de investigação nos EUA - ano letivo 
2018/2019, dirigidas a todas as áreas de estudo.

As candidaturas poderão ser entregues até 31 de outubro.

Mais informação aqui. 

Bolsa Fulbright/Camões, Instituto da Cooperação e da Língua para Professores e 
Investigadores Doutorados

A Comissão Fulbright em Portugal e o Instituto Camões promovem o concurso para atribuição de 
bolsas para lecionar e/ou realizar trabalhos de investigação em universidades ou centros de 
investigação nos EUA - ano letivo 2018/2019, dirigido às seguintes áreas de estudo: Linguística, 
Didática, Pedagogia do Ensino das Línguas, Literatura, Formação à Distância, Comunicação, 
Sociologia, Ciência Política, História, História Contemporânea, Relações Internacionais, Artes 
Plásticas, Artes Performativas.

Estas áreas deverão estar circunscritas a temas de Língua e Cultura Portuguesas, sendo dada, 
igualmente, prioridade a projetos de especial relevância para as relações culturais luso-americanas
As candidaturas poderão ser entregues até 31 de outubro.

Mais informação aqui. 

Ciclo de Conferências inserido no Mês da Educação e da Ciência | Fundação Francisco Manuel 
dos Santos

A Fundação Francisco Manuel dos Santos promove o Mês da Educação, numa edição inédita que 
junta também a Ciência. A agenda inclui um programa de televisão - realizado na véspera do Dia 
Nacional do Professor, sobre a escola do futuro; um novo site dedicado à análise da evolução dos 
resultados dos alunos portugueses nos testes PISA (online a partir de 18 de outubro) e oito 
conferências de norte a sul do país. 

Conheça o programa completo das conferências aqui. A entrada é gratuita mediante inscrição prévia.

● Participação em Atividades I&D e/ou Júris

Prof.ª MAFALDA EIRÓ-GOMES - participará no júri das provas de doutoramento em Ciências da 
Comunicação de Evandro Samuel Ribeiro dos Santos Oliveira, que se realizarão no dia 2 de outubro, 
na sala de atos do ICS-UMinho. A tese tem por título "The Instigatory Theory of NGO 
Communication(ITNC)".

Prof.ª FÁTIMA LOPES CARDOSO - participará no júri das provas de Doutoramento em Artes Visuais, 
na Universidade de Évora - Instituto de Investigação e Formação Avançada, do candidato Miguel 
Duarte Antunes da Silva Jorge. 

Prof.ª FILIPA SUBTIL - será arguente, no dia 4 de outubro, no júri das provas de mestrado em 
Ciências da Comunicação da FCSH-UNL, de Adriana Maia Dias. O relatório de estágio tem por título 
“Análise da cobertura de música pelo jornal Público”, Relatório de Estágio de mestrado na Faculdade 
de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, 

Prof.ª FILIPA SUBTIL - irá proferir o Seminário "O designer enquanto actor do aparelho cultural do 
capitalismo. Uma perspetiva crítica a partir de Charles Wright Mills", no Mestrado em Design 
Multimédia, da Universidade de Beira Interior, no dia 11 outubro. 

Prof. CÉSAR NETO e Prof.ª TATIANA NUNES - apresentarão, no dia 14 de outubro, duas 
comunicações, na Euprera 2017, escritas em conjunto com vários professores da ESCS. 

Pode consultar o programa em https://www.conftool.net/euprera2017/sessions.php 

Prof. RICARDO BARRADAS - proferiu a comunicação internacional do paper "Financialisation and 
the Fall in the Labour Share: A Panel Data Econometric Analysis for the European Union Countries", 
na 8th Annual Conference in Political Economy, na Berlin School of Economics and Law, em Berlim 
na Alemanha, em setembro.

Prof. RICARDO BARRADAS - publicou o paper "Financialization and Portuguese real investment: A 
supportive or disruptive relationship?”, no Journal of Post Keynesian Economics. 

Pode consultar o artigo em: http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/01603477.2017.1286940

Prof. JOÃO ABREU - participou na DIGICOM2017: International Conference on Design & Digital 
Communication, enquanto membro da comissão científica/referee, no mês de setembro. 
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