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ACONTECE(U)
Colóquio Internacional | 100 anos de Paulo Freire
No dia 8 de outubro, entre as 10h30 e as 18h, decorre na Sala de Reuniões 1, da FLUP, o colóquio internacional sobre o
centenário de Paulo Freire, com o mote “Esperança, Ousadia, Indignação”. Nele participarão professores e investigadores/as
como Licínio Lima, Teresa Medina, Luiza Cortesão, entre outros, bem como militantes de movimentos sociais portugueses e
internacionais. A entrada é livre, mas sujeita a inscrição prévia até ao dia 6 de outubro.

Oficinas de Teatro-Fórum | Porto e Braga
Também no âmbito das jornadas de celebração do pedagogo brasileiro, o IS-UP associa-se a um conjunto de organizações e
organiza duas oficinas de teatro do oprimido/a: a primeira nos dias 9 e 10 de outubro, na sede do Teatro Universitário do Porto
é orientada por Julian Boal, da Escola de Teatro Popular do Rio de Janeiro. A segunda acontece no fim-de-semana seguinte,
no auditório da Escola Secundária Alberto Sampaio, em Braga, orientada por elementos da associação feminista UMAR União Mulheres Alternativa Resposta.

Apresentação do “Manual de Economia Política” | 19 outubro
No dia 19 de outubro, às 11h, na Sala de Reuniões 1, será apresentado o “Manual de Economia Política”, de Francisco Louçã
e Mariana Mortágua, com a presença do primeiro autor. A apresentação ficará a cargo do coordenador do IS-UP, João Teixeira
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Trabalho, Saúde e Desigualdades Sociais | 20 de outubro
Os Fins de Tarde de Sociologia retomam no dia 20 de outubro, às 17h30, com uma conversa online dinamizada pelo subgrupo
de Recomposições Sociais e Territórios, com o título: "Trabalho, Saúde e Desigualdades Sociais: Uma investigação
sociológica sobre o sistema de reparação legal de acidentes de trabalho em Portugal". A sessão é apresentada por Vanessa
Rodrigues (IS-UP), com comentário de Rui Pedro Pinto, investigador do IS-UP e professor da Escola Superior de Educação do
Politécnico do Porto.
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Aprendizagem ao longo da vida | Palestra com Peter Mayo
No dia 21 de outubro, às 18h, no Anfiteatro Nobre da FLUP, terá lugar uma palestra presencial com o professor Peter Mayo,
com o título: “Paulo Freire and the contemporary debate on lifelong learning”. Mayo é professor e investigador da Universidade
de Malta e cátedra da UNESCO em Global Adult Education. Tem desenvolvido trabalho crítico sobre educação radical,
pedagogia crítica e movimentos sociais, em grande parte partindo do legado de Paulo Freire e Antonio Gramsci.

Apresentação dos resultados do projeto | Limpeza em tempo de pandemia
No dia 26 de outubro, pelas 11h, decorrerá uma sessão de apresentação de resultados do projeto “Limpezas em tempo de
pandemia: entre a precariedade e os riscos na saúde das trabalhadoras dos serviços de limpeza”, coordenado pela
investigadora Isabel Dias e financiado no âmbito do concurso da FCT – GENDER RESEARCH for COVID 19. A sessão terá
lugar na Sala de Reuniões 1 da FLUP, em formato misto, presencial e online.

Laboratório de Teatro & Política | Inscrições até 31 de outubro
O Laboratório de Teatro & Política é uma iniciativa do IS-UP, em parceria com a associação Tartaruga Falante que pretende
funcionar como um espaço de criação e experimentação coletiva, a partir das metodologias do Teatro do Oprimido/a, teatro
dialético, clown army, agit-prop, performance, entre outras. O LTP arranca no dia 15 de novembro e termina a 27 de junho e
vai funcionar às segundas-feiras, das 18h às 21h, no Coral de Letras da UP (Rua dos Bragas, 289). Informações e inscrições:
labteatropolitica@gmail.com.

Podcast "Ainda-Não: Sociologia e Utopia" #7 | Carlos Manuel Gonçalves

PROJETOS DA CASA
Social Classes and Inequalities in France and Portugal
O projeto, que tem como investigador responsável o professor Virgílio Borges Pereira e a participação dos
investigadores/as Carla Almeida e João Queirós, visa proceder a uma análise comparativa dos processos de
estruturação de classe em França e em Portugal com recurso ao estudo de estatísticas oficiais e com leitura de
resultados de investigação comum sobre as relações dos agentes sociais, em ambos os contextos, com instituições
públicas.Tem como instituições proponentes o Centre de Recherches Sociologiques et Politiques de Paris (CRESPPA)
e o IS-UP e tem o término previsto em dezembro de 2021.

FORA DE PORTAS
Festivais de Teatro Cómico e Teatro de Marionetas
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De 1 a 10 de outubro, realiza-se a 26ª edição do Festival de Teatro do Cómico, organizada pela Câmara Municipal da Maia e
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produção à responsabilidade da Companhia de Teatro Art'Imagem. Esta edição contará com a participação de 25

companhias de teatro, oito portuguesas e as demais espanholas, mexicanas e alemãs. De 15 a 24 de outubro, é a vez da 32ª
edição do FIMP - Festival Internacional de Marionetas, com o título “Ciência e Políticas da matéria animada — parte II”, dando
continuidade ao ciclo temático iniciado em 2020.

Family Film Project | 12 a 16 de outubro
De 12 a 16 de Outubro, realiza-se o 10º Festival Internacional de Cinema de Arquivo, Memória e Etnografia. A programação
desdobra-se entre o Passos Manuel, o Cinema Trindade, o Coliseu Porto Ageas e os Maus Hábitos e inclui sessões de
cinema, masterclasses, filmes-concerto e workshops dirigidos ao público infanto-juvenil.

EFEMÉRIDES
95 anos de Michael Foucault
Foucault nasceu no dia 15 de outubro de 1926, em França.
Filósofo e crítico literário, dedicou grande parte da sua
obra ao estudo das relações entre o poder e o
conhecimento e o modo como estes funcionam como
estratégias de controlo social no contexto das instituições
sociais. Entre os seus livros mais célebres, conta-se a
“História da Loucura” (1961), “Vigiar e punir” (1975) ou
“História da Sexualidade” (1976). É umas referência
fundamental, não só dentro da academia, mas também
dentro dos grupos ativistas.

OBRAS

NO ÉCRAN

Dicionário da Invisibilidade, 2021, SOS Racismo

Cinema Anti-Racista e Festival de Cinema Queer

Este mês, destacamos o Dicionário da Invisibilidade,

Este mês, o Rivoli acolhe dois festivais de cinema: a 8ª

editado pela SOS Racismo e apresentado na FLUP, no

edição do MICAR - Mostra Internacional de Cinema Anti-

passado dia 30 de setembro. O livro coordenado por Ana

Racista, de 8 a 10 de outubro, cuja programação (de

Sofia Palma, José Falcão, Mamadou Ba e Txema Abaigar

acesso gratuito) inclui documentários sobre artistas

e com ilustrações de André Carrilho, contou com a

militantes como Ermicida, Papusza ou Audre Lorde. De 12

colaboração de mais de 170 pessoas. O objetivo da obra é

a 16 de outubro, é a vez do 4ª Festival Internacional de

dar visibilidade a protagonistas desconhecidos das mais

Cinema Queer que, para além de sessões de cinema,

diversas lutas sociais.

promoverá

uma

programação

online,

bem

como

exposições, performances, conversas e masterclasses
noutros espaços do Porto.

OPORTUNIDADES
Jornadas de Investigação do IS-UP | Resumos até 15 de outubro
O IS-UP convida todos investigadores/as (integrados/as e colaboradores/as) à apresentação de comunicações nas
Jornadas de Investigação do IS-UP que terão lugar nos dias 18 e 19 de novembro 2021, numa organização conjunta
da Comissão executiva e dos Subgrupos de investigação. Com o objetivo de expandir o ambiente colaborativo e
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potenciar a troca de conhecimentos, incentiva-se a que sejam apresentados trabalhos de investigação em curso e/ou
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finalizados. Para formalizar a apresentação da comunicação, os/as interessados/as devem enviar um título e um
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resumo (máximo de 250 palavras) para comunicacaoisup@letras.up.pt, até 15 de outubro.

Working Papers do IS-UP | Chamada aberta em permanência
Os Working Papers IS-UP convidam à submissão de artigos científicos que se enquadrem na lógica da partilha e
discussão de reflexões teórico-metodológicas e dados preliminares de projetos em curso. Poderão incidir sobre
diversas áreas e temáticas no âmbito das Ciências Sociais, sendo incentivada a participação de investigadores/as e
estudantes de mestrado, doutoramento e pós-doutoramento. As propostas deverão ser enviadas para:
workingpapersisup@letras.up.pt.

Concurso Aberto | Pobreza, desigualdade de rendimentos e transformação digital
Encontra-se aberto concurso para Estudo no âmbito do financiamento da Comissão Europeia para a linha DG
Employment, Social Affairs and Inclusion (EMPL). O objetivo é estimar quantitativamente o impacto da transformação
digital na pobreza e na desigualdade de rendimentos na última década na UE e seus Estados-Membros. O estudo
deve, também, estimar este impacto – em diferentes cenários - na próxima década. Data-limite: 4 de outubro.

Projetos de pós-doutoramento em universidades/unidades de investigação israelitas
Está aberto o concurso para financiamento de projetos de pós-doutoramento em universidades/unidades de
investigação israelitas, a iniciar em outubro de 2022. São 24 bolsas de aproximadamente 48000 euros/ano. O prazo
de submissão de candidaturas termina a 2 de novembro de 2021.

Bolsas de excelência do governo suíço | Até 2 de novembro
Encontra-se aberto concurso para bolsas de excelência do governo suíço, em qualquer área disciplinar, para
investigadores estrangeiros que pretendam prosseguir a sua pesquisa de pós-doutoramento na Suíça. São critérios de
avaliação: o perfil do candidato; a qualidade do projeto de pesquisa; e sinergias e potencial para cooperação em
pesquisa futura. Os resultados finais para o ano académico 2022/23 deverão ser conhecidos em maio de 2022.

Concurso ERC Starting Grants 2022 | Até 13 janeiro 2022
Abrem brevemente 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.
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