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ACONTECE(U)
Lígia Ferro eleita Presidente da Associação Europeia de Sociologia
Lígia Ferro, investigadora do IS-UP e professora auxiliar do Departamento de Sociologia da FLUP, foi recentemente eleita
presidente da ESA para o período de 2021 a 2023, tornando-se a mais jovem de sempre a assumir essa função.

Cultural Values in the Cultural Sphere | Workshop do projeto UNCHARTED - H2020
Nos dias 16 e 17 de setembro de 2021, decorre na FLUP (em formato híbrido) um workshop internacional no âmbito do projeto
UNCHARTED do qual o IS-UP é parceiro. O evento é dirigido aos membros do consórcio e abordará temas como a
participação, produção e administração cultural, a configuração de valores em diferentes áreas culturais e o impacto da Covid19 no sector.
Regulating Religions? Legal and social status in contemporary Europe | 23 e 24 de Setembro
A conferência internacional organizada pela rede EUREL (EUrope-RELigion) e o IS-UP decorrerá em formato híbrido, com
sessões presenciais na FLUP, simultaneamente transmitidas via Zoom-Colibri. Embora a participação seja gratuita, é
obrigatória a inscrição prévia. Para o efeito podem aceder e obter informações sobre o evento através do link.

Dicionário da Invisibilidade | SOS Racismo
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No dia 30 de setembro, será apresentado o “Dicionário da Invisibilidade”, editado pelo SOS Racismo. O livro contou com a
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colaboração de 170 pessoas de cinco continentes em torno da história e das histórias de protagonistas invisíveis das lutas
sociais. A sessão acontece às 16h, no Anfiteatro Nobre da FLUP e contará com as intervenções de dois dos seus
coordenadores, José Falcão e Txema Abaigar, e a moderação de Samara de Sena.

Jornadas dos 100 anos de Paulo Freire | Pensar e Representar a Emancipação
Durante o mês de outubro, o IS-UP, em parceria com várias organizações, organiza um conjunto de iniciativas em diferentes
contextos: oficinas de teatro-fórum e dramaturgia; apresentação da nova edição do livro "Teatro Legislativo", de Augusto Boal;
colóquio internacional com académicos/as e ativistas; sessão sobre a Rede de Teatro Popular da América Latina; e uma
palestra com o professor Peter Mayo.

Vídeos institucionais dos subgrupos de pesquisa
Estão disponíveis no canal de youtube do Instituto de Sociologia, os vídeos de apresentação dos subgrupos de investigação
“Criação Artística, Práticas e Políticas Culturais”, apresentado pela coordenadora Cláudia Marisa; e “Trabalho, Emprego,
Profissões e Organizações”, com a coordenadora Ana Isabel Couto. Neles podemos saber mais sobre os temas mais
relevantes, objetivos e estratégias, assim como sobre alguns projetos em curso. O último dos vídeos sairá muito em breve.

Podcast "Ainda-Não: Sociologia e Utopia" #6 | Sara Araújo

Podcast "Sons Pe(r)didos e Achados" #4 | Vítor Rua

PROJETOS DA CASA
PMIND | Plano Municipal para a Igualdade e Não-Discriminação de Santo Tirso
Este projeto, que tem como investigadora responsável Sofia Cruz, visa desenvolver um conjunto de atividades
relativas à coordenação, monitorização e avaliação da execução do Plano Municipal para a Igualdade e Não
Discriminação da Câmara Municipal de Santo Tirso, no âmbito da estratégia nacional para a igualdade e não
discriminação 2018-2030. Teve início em maio de 2021 e termina em junho de 2023. Tem como entidades
financiadoras o Fundo Social Europeu, Portugal 2020, Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género,
Presidência do Conselho de Ministros, Portugal Mais Igual - Estratégia Nacional para a Igualdade e a Não
Discriminação, Programa Operacional Inclusão Social e Emprego.

FORA DE PORTAS
Exposição de Roger Ballen | Centro Português de Fotografia (CPF)
“My mind is a cage” é o título da exposição de Roger Ballen que reúne cerca de 50 trabalhos (fotografias, vídeos e
desenhos) do autor. Com curadoria de Ângela Ferreira, a exposição estabelece uma relação íntima com espaço,
provocando uma experiência imersiva pelas celas da antiga cadeia. São imagens perturbadoras e inquietantes que
podem ser visitadas até 10 de outubro. Entrada gratuita.
Ágora | Bienal de Arte Contemporânea da Maia
De 11 setembro a 19 de outubro, estará patente no Fórum da Maia e em espaços circundantes da cidade, a Bienal
de Arte Contemporânea que contempla um vasto programa de eventos e atividades destinados a diversos
públicos, entre os quais, exposições, concertos, performances, residências artísticas, mostra de videoarte, etc.
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MEXE | Encontro Internacional de Arte e Comunidade

Subscribe
Past Issues
Translate
O 6º Encontro do MEXE, organizado pela associação PELE, acontecerá entre 18 de setembro e 3 de outubro, no
Porto, Viseu e Lisboa. O programa inclui espetáculos, conversas, oficinas, laboratórios de criação, instalações e
cinema. São mais de 100 participantes, para além dos investigadores que integram o Encontro Internacional de
Reflexão sobre Práticas Artísticas Comunitárias, dos 32 grupos de 6 países que ocuparão mais de 20 espaços de
3 cidades com o suporte de 30 entidades parceiras.

EFEMÉRIDES
Centenário do educador Paulo Freire
Autor

de

uma

vastíssima

obra,

Paulo

Freire,

pedagogo e filósofo brasileiro, nascido a 19 de
setembro de 1921, é um dos grandes expoentes da
educação

crítica,

inspirando

ainda

hoje

vários

projetos inovadores. Ao longo de décadas, como
pensador, mas também professor, consultor ou
secretário de Estado, Freire desenvolveu um modelo
de alfabetização e educação que procura contrariar a
“cultura do silêncio”, promovendo o diálogo, a
conscientização e a emancipação dos oprimidos/as.

OBRAS

NO ÉCRAN

“Gramsci, Freire, and adult education” de Peter Mayo

Aquele querido mês de Agosto, de Miguel Gomes

Este livro, publicado em 1999, é considerado o mais

Em mês de despedida do verão, convidamos a revisitar o

significativo da extensa obra do professor e investigador da

filme (2008) do realizador português que balança entre o

Universidade de Malta, cátedra da UNESCO em Educação

documentário, a ficção e a etnografia. Rodado em várias

de Adultos Global. A partir dos contributos de Gramsci e

aldeias portuguesas com atores não profissionais, o filme

Freire, Mayo elabora uma teoria contemporânea sobre o

acompanha os elementos de uma banda de música

potencial transformador da pedagogia radical na educação

“pimba” durante as festas populares, nas suas rotinas,

de adultos.

conflitos e amores.

OPORTUNIDADES
Fundação “la Caixa” | Concursos para projetos sobre tecnologia e sociedade
O Observatório Social da Fundação "la Caixa" anunciou um concurso para apoiar projetos de investigação sobre
tecnologia e sociedade em Portugal, utilizando dados quantitativos de inquéritos em ciências sociais. Acolhem, com
especial interesse, candidaturas sobre temas como digitalização do trabalho; tecnologia, interações e relações sociais;
ética e direitos humanos, entre outros. O apoio por projeto vai até 25000 euros. A data-limite é 29 de setembro de
2021, às 13h.

Chamada para Artigos | Social Inclusion Journal
A Social Inclusion Journal convida ao envio de propostas de artigos a integrar o Número Especial - New Approaches
to the Study of Social Inclusion of Poor Children and Youth.Este número temático recebe propostas de artigos teóricos,
empíricos e metodológicos, bem como contribuições orientadas para a definição de políticas. Os resumos devem ser
submetidos até 15 de setembro de 2021.

Prémio Maria Lamas | Estudos sobre a Mulher, Género e Igualdade 2022
Encontra-se aberto o concurso para atribuição do prémio Maria Lamas para estudos na perspetiva das ciências
sociais e humanas (história, sociologia, antropologia, etc.). O prémio visa fomentar e reconhecer estudos académicos
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e científicos realizados nos últimos três anos em Portugal, produzidos por autores portugueses ou estrangeiros ou, por
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estes, e noutros contextos, relacionados com quaisquer aspetos da realidade portuguesa. O valor do prémio é de
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3000 euros e a data limite é 31 de dezembro.

Bolsas de estágio R&D@USA da FLAD | 31 de Outubro
A Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento (FLAD) tem aberto o concurso para bolsas destinadas à
realização de estágios de investigação nos EUA para mestrandos, doutorandos e investigadores com doutoramento
até 3 anos, oriundos de instituições portuguesas para desenvolverem programas de estágios de investigação em
instituições académicas e científicas dos EUA. Os estágios devem ter duração igual ou superior a 4 meses e o apoio
financeiro vai até 1500 euros/mês.

Parcerias para a Inovação | EEA Grants Portugal e Noruega - FBR Open Call#2
Encontra-se aberta a primeira fase de candidaturas ao concurso Parcerias para a Inovação, no âmbito das EEA
Grants Portugal e Noruega. 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: eventos
de matchmaking, cooperação técnica e intercâmbio, estágios, entre outras. Cada iniciativa terá o apoio financeiro de
5.000€ (mínimo) a 15.000€ (máximo). Data-limite: 1.ª fase - 26.11.2021, às 12h00 (hora de Lisboa).

Chamada para artigos | Números especiais da Children & Society
A revista Children & Society convida ao envio de propostas para dois números especiais. Os editores de “Childhoods
and South-South Migration” estão particularmente interessados em artigos que se envolvam profundamente e se
concentrem nas próprias perspetivas e experiências subjetivas de crianças e jovens em torno da migração Sul-Sul. O
prazo de envio dos resumos é 15 de setembro. Os editores de “Conceptualising and Researching Child and Youth*
Activism” convida trabalhos nas áreas dos estudos da infância, estudos da juventude, educação, política social,
sociologia e geografias das crianças que abordem questões-chave do ativismo infantil e juvenil através de métodos de
pesquisa participativa. Data-limite para envio de resumos: 15 de outubro.

Dossier “Pandemia e seus impactos” | Revista de Estudos Interdisciplinares
A revista do Centro de Estudos Interdisciplinares - CEEINTER convida à submissão de artigos num dossier dedicado à
covid-19, procurando reunir trabalhos que apresentem os diversos impactos da pandemia no cotidiano e na vida
humana. Serão aceites artigos e/ou relatos de experiências que foquem aspectos sociais, económicos e políticos.
Limite até 15 de Setembro.
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