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● Call for papers

Chamada de Trabalhos | Revista Vista, nº 2 – Memória cultural, imagem e arquivo

Prazo: 8 de setembro de 2017

Encontra-se aberta a chamada de trabalhos para o segundo número da vista, publicação semestral 
na área das Ciências da Comunicação e no domínio dos estudos da imagem. Aceitam-se trabalhos 
que, de diferentes áreas disciplinares, se ocupam da memória, das imagens e dos arquivos.

Possíveis tópicos podem incluir, mas não estão se limitam a:

• Arquivos, álbuns e produção de histórias de vida;
• Arquivos, cultura visual e educação;
• Testemunho, memória e arquivo;
• Cinema, imagens de arquivo e memória;
• Comemorações, contra-monumentos e cultura visual;
• Descolonização do património e cultura visual;
• Arquivos, redes, comunidades digitais;
• Arquivos inventados, encontrados e (re)criados;
• Legados da cultura visual (pós)-colonial;
• (Re)construções da memória, cultura visual e espaços públicos;
• Museu, biblioteca e arquivo;
• Género, memória e arquivo;
• Fotografia, comemoração e lembrança;
• Fotografia, média sociais e produção de identidades digitais;
• Paisagens, fronteiras, migrações e memória;
• Esquecimento, arquivo e memória: arquivos desaparecidos, destruídos, reconstituídos;

As orientações para autores podem ser consultadas aqui:  
http://vista.sopcom.pt/pag/pol__tica_editorial

International Conference | Big Data on Human and Social Sciences – History, Issues and 
Challenges

Conferência organizada pelo Instituto de História Contemporânea da FCSH e History Lab /Columbia 
University, que terá lugar nos dias 6 e 7 de novembro, em Lisboa.

Prazo para receção de trabalhos: foi alargado até 10 de setembro

Mais informação: 
http://www.ihc.fcsh.unl.pt/pt/scientific-meetings/call-for-papers/item/41833-international-conference-big
-data-on-human-and-social-sciences

Página da Conferência: https://bigdataconference2017.wordpress.com/

I Congresso Multidisciplinar de Estudos sobre Globalização e Media 

Prazo para receção dos trabalhos: 12 de setembro

A Universidade do Estado de Minas Gerais, Brasil, acolhe nos dias 27 a 25 de outubro de 2017 o I 
Congresso de Estudos Multidisciplinares sobre Globalização e Media. A programação definitiva do 
evento será divulgada em 4 de outubro. Os trabalhos (resumo expandido, até 9.000 caracteres, 
incluindo objetivo, justificativa e metodologia) podem ser enviados para o e-mail 
Congresso_Global.Uemg@mail.com, à organização do festival ou especificamente a uma das mesas 
temáticas do Congresso, até 12 de setembro de 2017, em arquivo word.

São bem-vindas contribuições advindas das mais diversas áreas do saber, numa programação que 
oferece, ainda, mesas temáticas específicas nos campos da Ciência Política, Cinema, Direito, 
Geografia, Jornalismo, Multiterritorialidades e Psicologia.

Mais informações no site do I Congresso Multidisciplinar de Estudos sobre Globalização e Media em: 
https://congressoglobal.wixsite.com/uemg

XVI Congresso Brasileiro de Comunicação e Marketing Político (POLITICOM)

Prazo para receção de trabalhos: 17 de setembro de 2017

O Congresso tem como tema: Campanha Permanente em tempos de crise de representação: Os 
desafios para a Comunicação Política e Eleitoral. Terá lugar nos dias 5 e 6 de outubro de 2017 na 
Universidade Paulista (UNIP - Campus Paraíso), em São Paulo, Brasil.

Mais informação em: http://politicom.com.br/#[AbreEmDIV]ajax.asp?link=indep&id=5

International Conference for Europe – Two decades discourse about globalizing social 
sciences – concepts, strategies,   achievements 

Prazo de submissão de trabalhos: 30 de novembro de 2017

Data: 26 a 29 de abril de 2018

Mais informação em: 
http://www.cies.iscte-iul.pt/np4/?newsId=1305&fileName=Call_for_papers_and_issues_Lisbon__versi.
pdf

● Notícias

UD17: NOISEWISE Investigação em Design em face aos atuais desafios do conhecimento | 
Sexto Forum anual de Investigação de Doutoramento em Design

Data: 16-17 de outubro 2017 

Local: UPTEC PINC - Polo das Indústrias Criativas, Praça Coronel Pacheco, 2, 4050-453 Porto 

O UD17: NOISEWISE é um fórum de doutoramento, aberto a todos os estudantes da área do Design, 
bem como a recém doutorados. Poderão também participar estudantes de doutoramento de outras 
disciplinas que queiram cruzar a sua investigação com a área do Design, contribuindo para ela e/ou 
beneficiando dela.

Data limite para registo (grátis): 1º Outubro 2017 e pode faze-lo aqui: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSff87UxCmpqgRJbXooImz6uI-UV1Q2wwiqn4rw25kdFDV
M0vw/viewform

Chamada de Trabalhos | Imprensa de História Contemporânea (IHC)

Prazo: dia 30 de setembro

A nova linha editorial do Instituto de História Contemporânea da Universidade Nova de Lisboa 
pretende lançar obras cuja temática se inscreva no plano estratégico do Instituto de História 
Contemporânea e que contribuam de forma decisiva para o aprofundamento do conhecimento sobre 
a realidade contemporânea. 

O autor deverá enviar uma declaração formal, com um máximo de 500 palavras, enquadrando o 
tema, os objetivos do trabalho proposto e o público a que este se dirige e enviar também uma versão 
abreviada do seu CV com uma extensão entre 1.000 a 1.500 palavras com indicação obrigatória do 
nome do autor, filiação institucional, morada, endereço de correio eletrónico e telefones.

Os manuscritos devem apresentar uma dimensão situada entre os 100.000 e as 150.000 palavras, 
incluindo apêndices, anexos e bibliografia. Devem ser submetidos, em formato digital (documento 
word), através do endereço de e-mail edicoes.ihc@fcsh.unl.pt, acompanhados pela proposta e o CV 
do autor.

Até 31 de Dezembro de 2017 serão lançadas as primeiras obras da IHC em formato e-book.

Transmedia Literacy International Conference

Prazo: envio de propostas até 31 de outubro

A Transmedia Literacy International Conference (Teenagers, Tansmedia Skills and Informal Learning 
Strategies in the New Media Ecology), realiza-se em Barcelona (Universitat Pompeu Fabra), de 22 a 
24 de março de 2018. Esta iniciativa assinala o fim do projeto europeu Transliteracy, que teve início 
em junho de 2016, e que pretende, entre outros objetivos, compreender a relevância de práticas 
mediáticas na vida de adolescentes de oito países (Austrália, Colômbia, Espanha, Finlândia, Itália, 
Portugal, Reino Unido e Uruguai), mapeando as capacidades transmediáticas de jovens com idades 
compreendidas entre os 12 e os 18 anos. 

As propostas deverão ser enviadas para o email: transliteracyconference@upf.edu

Mais informação em: https://transmedialiteracy.org/the-conference/

Chamada de Trabalhos |Revista Comunicação e Sociedade, nº 33 – Epistemologia e 
Metodologias em Comunicação

Prazo: entrega de artigos até 30 de novembro de 2017

Trata-se de um número temático sobre “Epistemologia e Metodologias em Comunicação”, editado por 
Sandra Marinho (CECS-UMinho) e Miguel Vicente Mariño (Faculdade de Ciências Sociais, Jurídicas 
e da Comunicação, Universidade de Valladolid.

Mais informação consulte aqui: 
http://www.cecs.uminho.pt/comunicacao-e-sociedade-no-33-com-chamada-de-artigos-aberta-ate-30-d
e-novembro-de-2017/

ECSM 2018  - 5th European Conference on Social Media

The Conference on Social Media (ECSM 2018) is hosted by Limerick Institute of Technology, Ireland 
on 21-22 June 2018.

First call for papers: open until the 30th November 2017

Key Topics
•Social media in business
•Social media in education
•Social media in the present knowledge economy
•The networked citizen
•Monitoring and evaluating social media
•Security of social media

Contributions for academic research, case studies and work-in-progress/posters are also welcomed 
approaches. PhD Research, proposals for roundtable discussions, non-academic contributions and 
product demonstrations based on the main themes are also invited. A prize will be awarded to the best 
PhD paper and the best Poster.

Papers accepted for the conference will be published in the conference proceedings, subject to author 
registration and payment. The proceedings are indexed by Thompson ISI WOS.

Papers that have been presented at the conference will also be considered for further development 
and publication.  

For more information, and to enter the competition see:
http://www.academic-conferences.org/conferences/ecsm/

Chamada de Trabalhos | Mediapolis, Revista de Comunicação, Jornalismo e Espaço Público – 
Centro de Estudos Interdisciplinares do Século XX da Universidade de Coimbra

Prazo: entrega de trabalhos para o n.º 7 – Tema: Media, comunicação e género, até 15 de janeiro de 
2018

Receção de contributos em vários domínios da relação media-comunicação-género, incluindo:
• Género, produção e consumos; 
• Género e representações mediáticas;
• Género e sexualidades;
• Ciberespaço, redes sociais e ativismo;
• Diferenças de género e profissão;
• Género, cultura e identidade profissional;
• Media e violência de género;
• Sexualização, comércio e género;
• Género e audiências ativas.

Os artigos deverão ser enviados o endereço rev.mediapolis@gmail.com, indicando no assunto: Call 
Mediapolis. 

As normas de publicação podem ser consultadas no seguinte link: 
http://www.uc.pt/iii/ceis20/Publicacoes/mediapolis/submissao/normas 

Mais informação em: http://www.uc.pt/iii/ceis20/Publicacoes/mediapolis/submissao/chamada/c6

Jornadas Internacionais | Patologias e Disfunções da Democracia em Contexto Mediático

Data: dias 26 e 27 de outubro de 2017

Local: Universidade da Beira Interior, Covilhã, Portugal.

O objetivo destas Jornadas Internacionais é reunir os investigadores de Ciências da Comunicação e 
de áreas afins (Ciência Política, Teoria Política, Filosofia Política, Sociologia Política e outras) para 
discutir em três temas que serão abordados em três painéis plenários e e em três conjuntos de 
sessões paralelas:

- Comunicação e silêncios: ocultações, fatos alternativos e “fake news” - avaliar fenómenos de 
visibilidade / invisibilidade, silenciamento e ocultação nos processos de deliberação e de decisão 
política.

- Os desafios da participação política na era da “pós verdade” - Como decorre a participação e 
deliberação política em face da proliferação de informação estrategicamente manipulada.

- Patologias e disfunções da democracia: escândalo, corrupção - Analisar o impacto de fenómenos 
geralmente apontados como patológicos, disfuncionais e desviantes no processo democrático, bem 
como a sua representação mediática.

Mais informação em: http://www.labcom-ifp.ubi.pt/files/pddemocracy/pt.php

Media Pluralism Monitor 2016: Pluralismo em risco na Europa

O CMPF (Centre for Media Pluralism and Media Freedom) acaba de disponibilizar a edição de 2016 
do MPM – Media Pluralism Monitor, centrado sobre a análise do pluralismo nos media na Europa. O 
Monitor examinou nesta edição 30 países europeus e os resultados finais mostram que nenhum dos 
países está livre de riscos, pelo que se pode considerar que o pluralismo está em risco na Europa. Os 
resultados globais do estudo podem ser vistos aqui: 
http://cmpf.eui.eu/media-pluralism-monitor/mpm-2016-results/

EUPRERA annual congress: Public relations and the power of creativity, strategic 
opportunities, innovation and critical challenges

Data: 12 a 14 de outubro de 2017

Local: Londres

Programa em: https://www.conftool.net/euprera2017/sessions.php

● Participação em Atividades I&D e/ou Júris

A Prof.ª MARIA JOSÉ DOS SANTOS apresentará dois artigos na 10ª Conferência Anual da EuroMed 
Academy of Business “Global and national business theories and practice: bridging the past with the 
future”, que terá lugar em Roma, Itália, entre os dias 13 e 15 de setembro de 2017.
Artigos aprovados em conferência com revisão por pares e ISBN, cujos Proceedings seguem para 
indexação Web of Science /SCCI (ex ISI).

Dos-Santos, M.J.P.L., Candeias, T., Diz, H. (2017; forthcoming, approved). Analysing the Trump and 
Brexit Voters. 10th Annual Conference EuroMed Academy of Business, Global and national business 
theories and practice: bridging the past with the future. Faculty of Economics, University of Rome 
Sapienza, Rome, Italy, de 13-17 de setembro de 2017.

Dos-Santos, M.J.P.L. (2017; forthcoming, approved). Predicting the present and future of aquaponics 
with Google Trends. 10th Annual Conference EuroMed Academy of Business, Global and national 
business theories and practice: bridging the past with the future. Faculty of Economics, University of 
Rome Sapienza, Rome, Italy, de 13-17 de setembro de 2017.
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