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ACONTECE(U)

Chamada | COMbART: Arte, Ativismo e Cidadania | 15 de janeiro 
Decorre até dia 15 de janeiro, a chamada para apresentação de comunicações para a “COMbART -
Conferência Internacional: Arte, Ativismo e Cidadania”, co-organizada pelo IS-UP e que acontecerá na
FLUP, nos dias 30 e 31 de maio de 2022. Esta 3ª edição debruça-se sobre "Utopias e futuros
imaginados", propondo-se fomentar discussões acerca dos modos como as “artes de combate” podem
ser implicadas na forma como imaginamos futuros possíveis.  
 
Call | Encontro “Trabalho Reprodutivo, Cuidados e Serviço Doméstico” | 17 de janeiro 
Até 17 de janeiro, está aberta a chamada para posters e comunicações no Encontro que terá lugar na
FLUP, nos dias 4 e 5 de março. A organização do encontro procura contributos teóricos e empíricos que
permitam uma melhor compreensão do fenómeno dos cuidados, da sua organização, da realidade do
trabalho doméstico pago e não pago, nas suas configurações históricas e contemporâneas, identificando
tendências emergentes e debates em curso sobre a regulação sociojurídica e as políticas públicas neste
domínio.  
 
Extensão do prazo | Cadernos IS-UP | 24 de janeiro 
O prazo para submissão de propostas para os Cadernos IS-UP foi estendido até ao dia 24 de janeiro. A
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nova publicação do IS-UP procura textos originais sobre temáticas específicas com um carácter de
transferência de conhecimento. Os Cadernos IS-UP têm como propósito 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. 
 
Sessão de Trabalho do PHD Club | Proposta Teórica de Bruno Latour | 25 de janeiro 
Estas sessões de trabalho mensais têm por objetivo instigar a reflexão e o alargamento de
conhecimentos teórico-metodológicos, promovendo um espaço de encontro entre os doutorandos/as em
Sociologia da FLUP e investigadores, docentes e outros convidados/as. A primeira acontece no dia 25 de
Janeiro às 15h, na Sala de Reuniões 2 da FLUP, sendo dedicada à proposta teórica de Bruno Latour e
dinamizada por Luciano Moreira (FEUP/CIQUP).  
 
Call for papers | KISMIF Conference e Summer School | 31 de março  
Até ao dia 31 de março, está aberta a chamada para a 6ª edição da Escola de Verão e da Conferência
KISMIF, com o tema “Culturas DIY, Sustentabilidade e Ecossistemas Artísticos''. O evento acontecerá no
Porto e online, entre os dias 12 e 16 de julho de 2022, procurando juntar “uma comunidade internacional
de investigadores, artistas e ativistas com enfoque em cenas musicais-artísticas alternativas e culturas
do-it-yourself”. 
 
Sociologia: Revista da FLUP | Instituições e atores religiosos  
Saiu recentemente o número temático de 2021 da Sociologia: Revista da Faculdade de Letras da
Universidade do Porto, intitulado “Instituições e atores religiosos: contextos de diversificação”.
Organizado por Helena Vilaça e Alfredo Teixeira, o conjunto  dos  artigos   oferece “uma visão
multiscópica do religioso, tanto nas dimensões mais estruturais das sociedades, quanto nos seus lugares
intersticiais”.  
 
ICCA - International Conference on Childhood and Adolescence | 26-28 de janeiro 
O Congresso Internacional da Criança e do Adolescente surgiu do desafio de debater, aberta e
multidisciplinarmente, um conjunto de questões de interesse transversal para as mais variadas áreas
profissionais e académicas (medicina, psicologia, Educação, Desporto, Nutrição, Sociologia e Direito,
etc). A edição deste ano acontece em formato online, nos dias 26, 27 e 28 de janeiro, subordinada ao
tema: “Novas questões sociais da infância - a criança no centro do debate”. 

PROJETOS DA CASA

EUREL - Sociological and legal data on religions in Europe and beyond 
O  projeto EUREL (EUrope - RELigion) decorre desde 2013 e é coordenado, em Portugal, por
Helena Vilaça e com a participação da investigadora Maria João Oliveira. Trata-se de um sítio
online que fornece, regularmente e com base em pesquisa científica, informações sociológicas e
jurídicas, precisas e atualizadas, sobre o estatuto social e legal da religião na Europa numa
perspetiva interdisciplinar, publicadas por um grupo de especialistas membros de uma rede
científica.

FORA DE PORTAS

90º aniversário do Rivoli | 18 a 23 de janeiro de 2022  
No âmbito das comemorações do 90º aniversário do Teatro Rivoli, será organizado um evento
envolvendo um “total aproximado de 90 artistas, equipas e demais colaboradores que farão deste
aniversário uma ode à cultura do Porto e aos seus protagonistas, os artistas”. A programação completa
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será anunciada em breve e acontecerá nos diversos espaços do Rivoli e do Campo Alegre e também no
Coliseu Porto Ageas, Teatro do Bolhão, Maus Hábitos e Passos Manuel.

Exposição sobre Rosa Luxemburgo | Até 13 de fevereiro  
Está patente na Galeria Municipal do Porto, a exposição “A hora antes do pôr-do-sol”, da artista
colombiana Milena Bonilla, inspirada numa carta enviada da prisão por Rosa Luxemburgo ao amigo Hans
Dienfenbach, no verão de 1917. A exposição faz parte da pesquisa da artista sobre o pensamento da
filósofa polaco-alemã, explorando “os limites do arquivo e a interpretação da história como forma de
articulação de uma possível memória coletiva”. 

EFEMÉRIDES

20 da morte de Pierre Bourdieu  
Pierre Bourdieu, um dos sociólogos mais lidos
em todo o mundo, faleceu no dia 23 de janeiro
de 2002. Entre as suas principais obras,
encontra-se “A reprodução” (1970), uma obra
escrita com Jean-Claude Passeron, focada nos
mecanismos de reprodução cultural e social e
nas formas de violência simbólica; a “Distinção:
crítica social do julgamento” (1979) que aborda
os conceitos de campo, habitus e capital; ou “A
Dominação Masculina” (1998), centrada na
análise das estruturas de poder patriarcais
presentes em vários domínios da sociedade. 

 

 

 

OBRAS 
 
Não serei eu uma mulher? | bell hooks 
Começamos o ano, recomendando a leitura de
um das obras mais conhecidas de bell hooks,
professora e escritora feminista norte-americana,
falecida no mês passado. No livro "Não serei eu
uma mulher? As mulheres negras e o feminismo"
(1981), hooks inicia a análise que veio a
aprofundar noutros trabalhos, relativa à
interseccionalidade entre raça, género e
capitalismo e denunciando o modo como estes
três pilares produzem e perpetuam sistemas de
opressão e dominação. 

 

NO ÉCRAN“

 
Indie Júnior | 25 a 30 de janeiro 
No final do mês, acontece a 6ª edição do Indie
Júnior, distribuída pelo Rivoli e outros espaços
do Porto. O festival integra uma competição
internacional de longas e curtas-metragens
(ficções, documentários e animações). Vários
dos filmes a concurso são selecionados por
alunos/as de escolas da cidade, no âmbito da
iniciativa “Eu Programo um Festival de Cinema”,
organizada em parceria com o Paralelo -
Programa de Aproximação às Artes
Performativas do Teatro Municipal do Porto.

OPORTUNIDADES

FLUP | 2 Bolsas de Investigação | Sociologia | 17 de janeiro 
Encontra-se aberto até 17 de janeiro, um concurso para a atribuição de duas Bolsas de
Investigação (BI) para Estudantes de Mestrado para o exercício de atividades de investigação
científica em Sociologia, no âmbito do Contrato-Programa de Financiamento Plurianual de
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Unidades de I&D 2020-2023 estabelecido entre a FCT, a FLUP e o IS-UP, no âmbito do
financiamento programático (Ref.ª UIDP/00727/2020), nas condições indicadas no edital. 
 
Call IS-UP | Acolhimento de candidaturas - 5ª edição do CEEC da FCT | 17 de fevereiro   
O IS-UP, enquanto instituição de acolhimento, recebe candidaturas à 5ª edição do Concurso de
Estímulo ao Emprego Científico, da FCT. Para formalizar a sua candidatura, o/a candidato/a
deverá enviar um pedido endereçado ao coordenador do IS-UP, juntamente com os seguintes
documentos: Sumário do projeto (tema, objetivos, metodologia, resultados esperados) e o
Curriculum Vitae atualizado. As candidaturas devem ser enviadas para:
investigacaoisup@letras.up.pt até 17 de fevereiro de 2022 (17 horas de Lisboa).  
 
Call | ESA PhD Summer School | 28 de fevereiro 2022 
A próxima ESA PhD Summerschool - “Sociology Matters: Theory, Methods and Practices” -, da
Associação Europeia de Sociologia, acontece entre os dias 5 e 6 de setembro de 2021, na Inter-
University Centre, Dubrovnik, Croácia. Podem candidatar-se, até dia 28 de fevereiro, estudantes
inscritos num doutoramento em Sociologia ou área similar numa universidade europeia, devendo
ser membros da ESA ou tornar-se membros da ESA antes da Escola de Verão.  
 
ISRF Independent Scholar Fellowship Competition | 4 de março de 2022 
A ISRF abriu concurso para apoiar investigadores independentes em projetos de pesquisa
originais que adotem novas abordagens e proponham novas soluções para problemas sociais
(máximo 1 ano). São elegíveis investigadores/as europeus, com ou sem vínculo profissional
académico ou não-académico; é expectável que sejam investigadores/as doutorados/as, mas
outras qualificações académicas ou profissionais podem ser consideradas através do desempenho
revelado ao nível das publicações.  
 
Oportunidades de publicação  
- Religion and Bioethics: A Sociological Perspective, Frontiers in Sociology. Resumos: 31 de
janeiro de 2022. Texto completo: 4 de julho de 2022.  
- Towards digitization of cultural practices and contents - Issues, limits and legal tools, International
Journal for the Semiotics of Law, Springer. Resumos: 25 de fevereiro de 2022. Texto completo: 25
de agosto de 2022.  
- Sociology Interventions, Sociology, British Sociological Association, Springer. Artigos curtos (2000
palavras): 1 de março de 2022 
- Conjugal Trajectories: Relationship Beginnings, Change, and Dissolutions, Contemporary
Perspectives in Family Research, Esmerald Publishing. Texto completo: 15 de abril de 2022.  
- International Political Sociology, International Studies Association, Oxford University Press.
Chamada, em permanência.
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