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ACONTECE(U)

Encontro Anual TEPO 2021 | Trabalho, Emprego, Profissões e Organizações 

Nos dias 3 e 4 de dezembro, decorrerá o Encontro Anual TEPO 2021, organizado pelo respetivo subgrupo de investigação do

IS-UP. O evento - em formato híbrido - surge com o propósito de discutir questões centrais e desafios que atravessam o

presente e o futuro do trabalho e das organizações, abordando dinâmicas profissionais recentes, modelos alternativos de

tomada de decisão, precariedade no trabalho, desigualdades e trabalho migrante. Inscrições aqui. 

Link: https://videoconf-colibri.zoom.us/j/88331034688  

ID da reunião: 883 3103 4688 

Senha de acesso: 318870 

 

Oficina de Sociocracia 3.0 | Tomada de Decisão por Consentimento 

No dia 4 de dezembro, entre as 9h30 e as 13h30, realiza-se uma Oficina de Sociocracia 3.0, no âmbito do Encontro Anual

TEPO. A oficina é dinamizada por Maria Rute Costa, do Orla Design, um coletivo que tem por objetivo ativar a regeneração

eco-social com vista à resiliência comunitária, colaborando com diversas iniciativas na transição para modelos de

desenvolvimento regenerativo. Pagamento até 1 dez: 5 euros (estudantes; desempregados); 10 euros (normal). Inscrição

aqui.  
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Conferência | Viagem ao México: a metrópole fracturada  

No próximo dia 6 de dezembro, às 13h30, na Sala de Reuniões I, terá lugar a conferência “Viagem ao México: a metrópole

fracturada”. A sessão será dinamizada por Álvaro Domingues, doutorado em Geografia Humana pela FLUP, investigador do

Centro de Estudos de Arquitectura e Urbanismo da FAUP e professor na mesma faculdade. A entrada é livre, não sendo

necessária inscrição prévia.  

 

Novo website do IS-UP 

É com muito agrado que anunciamos o novo website do IS-UP, com um menu mais alargado, novos conteúdos e uma

estrutura mais fácil de navegar. Procurando responder ao desafio da ciência aberta e de transferência de conhecimento, o

website pretende potenciar a articulação entre a ciência e a sociedade, pelo que se divulga não só informação sobre as

atividades de extensão, os serviços de I&D que o IS-UP presta e informação sobre instituições/organizações parceiras, como

se disponibilizará, em acesso aberto, um conjunto de recursos considerados de relevância social. 
 
Cadernos do IS-UP | Chamada para artigos e organização de números temáticos 

Anunciamos o lançamento dos Cadernos IS-UP e convidamos à submissão de textos originais sobre temáticas específicas

com um carácter de transferência de conhecimento. Os Cadernos IS-UP têm como objetivo estabelecer uma ponte entre a

universidade e a sociedade, a ciência e a prática ou, ainda, entre a investigação e a intervenção social. Os textos devem ser

elaborados a partir de um enfoque sociológico e/ou de outras ciências sociais e humanas. Prazo: 7 de janeiro de 2022. 
 
 

PROJETOS DA CASA

Clube de Cinema de Campanhã  
O Projeto “Clube de Cinema de Campanhã” (Programa Cidadãos Ativ@s — financiado pela EEA
Grants, gerido pela Fundação Calouste Gulbenkian e pela Fundação Bissaya Barreto) conta com a
coordenação de Tânia Leão e a participação de Gil Fesch, ambos investigadores do IS-UP. O
projeto tem como atividade principal a criação de um clube de cinema com o objetivo de reforçar a
cultura democrática e a consciência cívica da população residente na freguesia de Campanhã, em
particular jovens em risco socioeconómico.  
 
 

FORA DE PORTAS

Feiras de Arte no Porto | C.C. Cedofeita e Maus Hábitos 

Este mês realizam-se duas feiras de arte no Porto: a 7ª edição da “Abelha - Mercado de Arte”, no dia 4 de dezembro, entre as

14h e as 19h, no Centro Comercial de Cedofeita e a 15ª edição da “Sábado-Feira”, no dia 11 de dezembro, das 15h às 20h,

nos Maus Hábitos - Espaço de Intervenção Cultural. Em ambas, podemos encontrar trabalhos de artistas nas áreas da

fotografia, pintura, cerâmica, ilustração, fanzine, etc.  

 

Ciclo de cinema sobre Utopia | 2 a 5 de dezembro  

DESIGNAgorà é um ciclo de cinema documental dedicado ao design e à arquitetura que regressa à cidade do Porto com uma

segunda edição ampliada, nos conteúdos e atores envolvidos e que este ano se debruça no tema da UTOPIA. Trata-se de um

projeto criado e realizado pela ASCIP Dante Alighieri, associação sociocultural, com apoio da DGARTES. DESIGNAgorà –

“LI(ea)VING UTOPIA” decorrerá de 2 a 5 de dezembro na Casa Comum da Reitoria da UP, com uma programação

Podcast "Ainda-Não: Sociologia e Utopia" | Lígia Ferro
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internacional de curtas, médias e longas metragens.  

 

11ª Edição da UIVO - Mostra de Ilustração da Maia | 9 de dezembro a 20 de fevereiro 

O Pelouro da Cultura da CM da Maia promove a 11ª edição da UIVO - Mostra de Ilustração da Maia, patente nas Galerias do

Fórum da Maia. A inauguração está marcada para as 16h do dia 8 de dezembro. Participam mais de 40 artistas e ilustradores

nacionais e internacionais e do programa constam ateliers de ilustração para crianças, famílias e escolas. Com curadoria de

Cláudia Melo, a mostra tem como tema “Construções e imaginários para novas (?) utopias”.  

 

Curso de interpretação do TUP | Inscrições até 26 de dezembro  

Estão abertas as inscrições para o Curso de Iniciação à Interpretação do TUP - Teatro Universitário do Porto, um curso

intensivo e gratuito que acontece a cada dois anos e que procura dar formação teatral a pessoas com ou sem experiência,

estudantes universitários ou não. O curso decorrerá de março a julho de 2022. Para candidatar, é preciso enviar um e-mail -

com o assunto - "INSCRIÇÃO" - indicando nome, idade, ocupação, motivação e contacto telefónico para:

tupporto@gmail.com. 

EFEMÉRIDES

45 anos da morte de Hannah Arendt  

Hannah Arendt nasceu no dia 14 de Outubro de 1906 e

faleceu a 4 de Dezembro de 1976. Filósofa política alemã

de origem judaica, foi perseguida e presa pelo governo

nazi, tendo-se refugiado nos Estados Unidos da América,

depois de uma breve passagem por Portugal. O trabalho

da autora debruça-se sobre temas como autoridade,

ideologia e totalitarismo ou a violência e condição feminina.

Um dos seus conceitos mais popularizados é o de

“banalização do mal” que analisa os processos de

identificação, “desenraizamento” e conformismo total às

ordens, responsáveis por experiências humanas

caracterizadas pela amoralidade.  
 

 

 

OBRAS
Public Sociology: Between Utopia and Anti-Utopia  

Acaba de sair o último livro de Michael Burawoy, sociólogo

marxista britânico que tem procurado explorar e difundir

uma sociologia comprometida com a transformação social.

Neste livro, Burawoy desenvolve a sua teoria respeitante à

divisão do trabalho sociológico em quatro tipos de

conhecimento: profissional, crítico, político e público.

Lembrando Max Weber, Burawoy argumenta que a

sociologia é muito mais do que apenas uma disciplina - é

uma vocação a ser praticada em todos os lugares e por

todos. 
 

NO ÉCRAN
Family Romance, LLC | Werner Herzog (2019) 

“Family Romance” é um dos últimos filmes do cineasta

alemão, Herzog. Nas fronteiras entre a ficção e o

documentário, este filme retrata uma empresa japonesa

que aluga atores de acordo com as necessidades dos seus

clientes: um pai ausente, um marido que não existe, um

colega de trabalho para assumir responsabilidades alheias.

O filme é uma crítica à solidão, ao isolamento e aos laços

artificiais decorrentes das sociedades modernas

capitalistas. 
 

OPORTUNIDADES
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Chamada para Artigos I Sociedade Civil, economias alternativas e voluntariado 

A coordenação da Secção temática da Associação Portuguesa de Sociologia - "Sociedade Civil, economias

alternativas e voluntariado" - apela à apresentação de artigos com o objetivo de propor à APS a edição de um número

especial da revista Sociologia ON LINE, em 2022, dedicado a «O olhar da sociologia sobre a sociedade civil,

economias alternativas, voluntariado». Submissão de artigos até dia 21 de Janeiro de 2022 para sceav@aps.pt. Mais

informações aqui.  

 

Infoday e Brokerage do Cluster 2 - Cultura, Criatividade e Sociedade Inclusiva 

Nos dias 7 e 8 de dezembro, serão realizadas sessões de esclarecimento, organizadas pela Comissão Europeia,

sobre o Cluster 2 do Horizonte Europa. O objetivo é promover o estabelecimento de parcerias e colaborações e dar a

conhecer toda a informação relativa aos tópicos a concurso em 2022, nas seguintes grandes temáticas: a)

Democracia e Governança; b) Património Cultural e Indústrias Culturais e Criativas; e c) Transformações Sociais e

Económicas. Mais informações aqui.  

 

Procura de parceiros | Horizonte Europa 

A Universidade de Haifa, Israel, está à procura de parceiros para a elaboração de uma proposta para a call HORIZON-

CL6-2022-COMMUNITIES-01-04: Social innovation in food sharing to strengthen urban communities’ food resilience.

Caso esteja interessado, contacte diretamente e com a maior brevidade possível: alevanon@univ.haifa.ac.il.  

 

ICCA 2022 - International conference on Childhood and Adolescence | 26 a 28 janeiro 2022  

O ICCA - Congresso Internacional da Criança e do Adolescente pretende promover o diálogo aberto sobre as

questões da Infância e Adolescência, através do cruzamento de perspetivas multidisciplinares e experiências

diversificadas na área. A 6ª edição realiza-se no Porto e online, com o tema “Novas questões sociais da infância - a

criança no centro do debate". Submissões de resumos até 12 de dezembro. 

 

Concurso ERC Starting Grants 2022 | Até 13 janeiro 2022 

Encontram-se abertas as candidaturas para ERC Starting Grants 2022, que se destinam a financiar projetos

realizados por uma equipa individual liderada por um único Investigador Principal, com 2 a 7 anos de experiência

desde a conclusão do doutoramento. As propostas devem demonstrem um histórico científico relevante e uma

proposta científica inovadora, ambiciosa e viável. Data-limite: 13 de janeiro de 2022 (17:00, hora de Bruxelas) 

 

Concurso ERC Consolidator Grant 2022 | Até 17 março 2022 

Estão também abertas as candidaturas a Consolidator Grant – Call 2022, no âmbito do programa de financiamento

europeu ERC -European Research Council. As Grants neste programa destinam-se a financiar projetos realizados por

uma equipa individual liderada por um único Investigador Principal (7 a 12 anos de experiência), que procure

consolidar a sua equipa ou programa de investigação independente. Data-limite: 17 de março 2022 (17:00, hora de

Bruxelas). 
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