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ACONTECE(U)

2ª Sessão de Trabalho do PhD Club | 25 de fevereiro  
Esta Sessão de Trabalho será dedicada à "Perspectiva crítica, teórica e metodológica do Curso de Vida"
e será dinamizada por Magda Nico (ISCTE-IUL/CIES) no dia 25 de Fevereiro às 15h, online (inscrição
prévia em: phdclubisup@gmail.com). As sessões são organizadas no âmbito do PhD Club pelas
investigadoras do IS-UP Inês Maia, Rute Lemos e Vanessa Rodrigues e pretendem ser um espaço de
encontro e discussão entre doutorandos em Sociologia da FLUP e investigadores, docentes e outros
convidados, sobre propostas teóricas, desafios metodológicos e debates contemporâneos.  
 
Entrar na reunião Zoom 
https://videoconf-colibri.zoom.us/j/87102156418 
 
ID da reunião: 871 0215 6418 
Senha de acesso: 423560 
 
Oficina de Clown Army | 26 e 27 de fevereiro  
No âmbito do Laboratório de Teatro & Política, vai ser organizada uma oficina intensiva com a palhaça
Eva Ribeiro. “O C.I.R.C.A (Brigada Insurgente Clandestina e Rebelde de Palhaç@s) reclama a arte dos
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palhaços/as rebeldes, os que fugiram do estado anémico do circo e da banalidade das festas infantil. O
C.I.R.C.A pretende tornar os palhaços e palhaças perigosos novamente, trazê-los de volta para as ruas,
restaurar a sua desobediência e restituir-lhes a função social que já tiveram: capacidade para criticar e
questionar a sociedade”. Inscrições: labteatropolitica@gmail.com  
 
Conferência Trabalho Reprodutivo, Cuidados e Serviço Doméstico | 4, 5 e 6 de março  
O encontro, organizado pelo IS-UP com cerca de 20 organizações parceiras, contará com mais de três
dezenas de comunicações relacionadas com serviço doméstico e com cuidados e mudanças
demográficas, envelhecimento, migrações, género e políticas públicas. Terá intervenções internacionais
de Helena Hirata, Tithi Bhattacharya e da Organização Internacional do Trabalho. O programa inclui
conferências, mesas de debate, apresentações de teatro-fórum. Integra ainda uma exposição sobre a
história do Sindicato do Serviço Doméstico, em parceria com a estrutura artística Cassandra e a partir do
trabalho de arquivo realizado para a sua mais recente peça. Mais informações em breve.

PROJETOS DA CASA

RESET - Redesigning Equality and Scientific Excellence Together 
RESET é um projeto financiado pela União Europeia no âmbito do programa Horizonte 2020,
envolvendo sete universidades, entre as quais a UP. Nele participa a investigadora do IS-UP,
Isabel Dias. O projeto foca-se no combate às barreiras sistémicas e culturais às carreiras de
mulheres em investigação e na academia. A iniciativa visa promover uma participação alargada
das mulheres a todos os níveis – incluindo em posições de liderança estratégica e científica –,
bem como a inclusão das questões do género nas atividades de investigação e inovação, criando
atividades que abrangem o desenvolvimento de planos de igualdade de género e o
estabelecimento de conselhos para a igualdade de género, em cada uma das sete organizações
parceiras do projeto.  
 
 

FORA DE PORTAS

Seara Nova: 100 anos de ação e pensamento crítico 
A exposição itinerante sobre o centenário da Seara Nova estará patente na Faculdade de Economia da
UP até 19 de fevereiro. Para além da exposição, será projetado o documentário «Há 100 anos, a Seara
Nova», realizado por Diana Andringa, na Casa Comum da Universidade do Porto, nos dias 18 e 19 de
Fevereiro, às 18h30. Será ainda realizado no dia 18 de Fevereiro um Colóquio intitulado «Elites e
Utopias: nos 100 anos da Seara Nova» organizado pelo Instituto de Filosofia da Universidade do Porto.  
 
Festival Porta Jazz | 4 a 6 de fevereiro  
A 12ª edição do festival de jazz realiza-se entre os dias 4 e 6 de fevereiro, no Teatro Rivoli. “São 17
concertos em três dias, envolvendo mais de oitenta músicos. Nesta extensa lista de concertos não falta a
presença do prolífico braço editorial da associação, o Carimbo Porta-Jazz, com lançamentos e estreias e
concertos de alguns músicos e projetos editados em 2021”. 
 
Conferência com o antropólogo Tim Ingold | 19 de fevereiro  
A Sociedade Portuguesa de Antropologia e Etnologia (SPAE) promove, no dia 19 fevereiro de  2022, às
15H, uma conferência aberta (por zoom) intitulada “Uncertainty and Possibility”, com Tim Ingold, um dos

Podcast "Ainda-Não: Sociologia e Utopia" | Manuel Sarmento
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mais destacados antropólogos contemporâneos, professor emérito de antropologia social na University of
Aberdeen, UK. Link de acesso: https://videoconf-colibri.zoom.us/j/81802389793 

EFEMÉRIDES

30 anos do Tratado Maastricht  
O Tratado da União Europeia foi assinado, na
cidade de Maastricht, no dia 7 de fevereiro de
1932. Com a entrada em vigor, em novembro de
1993, a CEE torna-se Comunidade Europeia
(CE), é criada a União Europeia (UE) e são
lançadas as bases para a criação da moeda
única (euro). Entretanto, o Tratado de Maastricht
já foi emendado pelos tratados de Amesterdão
(1997), Nice (2000) e Lisboa (2007). O Tratado
atribuiu aos cidadãos dos Estados-Membros, o
estatuto de “cidadão europeu” que pressupõe um
conjunto de direitos e deveres, como o voto e
participação nas eleições locais e europeias ou o
recurso ao Defensor do Povo Europeu. 
 

OBRAS
Sociologia em Portugal | 2021 
Saiu em outubro passado, o livro "Contributo
sobre os Antecedentes da Sociologia em
Portugal", organizado por João Freire, com
textos de Eduardo de Freitas, Jorge Correia
Jesuíno e Vítor Matias Ferreira. Focando-se no
período precedente a 1974, os quatro ensaios
que compõem o livro recorrem a distintas
orientações metodológicas: dois de pendor mais
interpretativo e dois baseados  em pesquisas
empíricas e documentais.

NO ÉCRAN
5º aniversário do Cinema Trindade  
Entre 5 e 16 de fevereiro, celebram-se os cinco
anos da reabertura do Cinema Trindade. No
primeiro dia, são apresentados três filmes
realizados no Porto, com a presença dos
realizadores Tiago Afonso, André Guiomar e
Carlos Amaral. Destaque também para a
programação de cinema português e brasileiro e
para as sessões dedicadas ao realizador e
artista visual italiano Yuri Ancarani. 

OPORTUNIDADES

Call IS-UP | Acolhimento de candidaturas - CEEC | 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).  
 
Concurso Estímulo ao Emprego Científico Individual - 5.ª Edição 
A FCT publicou o aviso de abertura da 5ª edição do CEEC Individual, cujo concurso prevê a
contratação de mais 400 investigadores doutorados ao abrigo do Regulamento do Emprego
Científico (REC). Os contratos do CEEC Individual têm a duração de até 6 anos e são atribuídos
em função de quatro categorias: investigador/a júnior, investigador/a auxiliar, investigador/a
principal e investigador/a coordenador. As candidaturas decorrem entre 3 de fevereiro de 2022 e
as 17:00 (hora de Lisboa) do dia 3 de março de 2022. 
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Sessão de (in)formação | Concurso de Projetos em todos os Domínios Científicos 2022: FCT 
Nesta sessão dirigida à Comunidade Científica da Universidade do Porto, e no âmbito do
Concurso de Projetos de I&D em todos os domínios Científicos promovido pela FCT, serão
abordadas especificidades do concurso 2022 nas suas diferentes dimensões: tipologias de
operações, limites de financiamento, duração dos projetos, critérios de elegibilidade, aspetos
relacionados com a avaliação de propostas, entre outros. A sessão decorre dia 11 de fevereiro,
das 10h às 12h15. Inscrição gratuita mas obrigatória até 10 de fevereiro (12h), aqui.  
 
Chamada para Grupos de Trabalho | Conferência “Seeing like a City/ Seeing the City
Through” 
A rede de investigação 37 - Sociologia Urbana, da Associação Europeia de Sociologia (ESA)
convida à submissão de grupos de trabalho para a Conferência "Seeing Like a City / Seeing the
City Through" a qual se ralizará de 5 a 7 de outubro de 2022 na Humboldt University of Berlin.
Submissão até ao dia 10 de fevereiro. Mais informações no link.  
 
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.  
 
Chamada | V Congresso Ibero-Americano de Intervenção Social 
Está aberta a chamada para a 1ª fase de submissão de resumos para o V Congresso Ibero-
Americano de Intervenção Social, com o tema: Desenvolvimento Sustentável, Direitos Humanos e
Igualdade de Género. Os resumos devem ser enviados para congresso.ciais@isssp.pt até ao dia
28 de fevereiro de 2022 (1ª chamada) e 1 de abril de 2022 (2ª chamada). 
 
Consolidator Grant | ERC - European Research Council  
Relembramos que se encontram abertas as candidaturas a Consolidator Grant – Call 2022, no
âmbito do programa de financiamento europeu ERC. 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). 
 
Chamada aberta | Rethinking the Sociology of News  
A revista Journalism Studies (Routledge) tem aberta uma chamada para o Número Especial
“Rethinking the Sociology of News: Global, Empirical and Theoretical Perspectives”. Os editores
deste número especial estão particularmente interessados no papel da Sociologia para a
compreensão, análise e crítica ao jornalismo. A data limite é 1 de maio de 2022.  
 
Parcerias para a Inovação | EEA Grants Portugal e Noruega - FBR Open Call#2 - 2ª fase 
Encontra-se aberta a segunda fase de candidaturas ao concurso Parcerias para a Inovação, no
âmbito das EEA Grants Portugal e Noruega - FBR Open Call#2. Este financiamento apoia
iniciativas bilaterais, em qualquer área estratégica, que contribuam de forma clara para o
fortalecimento das relações bilaterais e que obtenham resultados tangíveis. Cada iniciativa terá
entre 5.000€ (mínimo) a 15.000€ (máximo) de apoio financeiro. Prazo: 2.ª fase - 27.05.2022, às
12h00 (hora de Lisboa). 
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