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ACONTECE(U)
Todos os dias “Trabalho reprodutivo, cuidados e serviço doméstico”
Entre os dias 4 e 6 de março, realiza-se o encontro organizado pelo IS-UP e a estrutura artística
Cassandra, com apoio da Transform! Europe e mais de duas dezenas de parceiros. O encontro inclui
palestras, mesas de debate e sessões de teatro-fórum e está integrado num programa mais vasto, do
qual faz parte uma exposição sobre o Sindicato do Serviço Doméstico em Portugal e um diálogo com a
peça “Monólogo de uma mulher chamada Maria com a sua patroa”.
Ciclo de Conferências - Metodologias Visuais | 2, 8, 15 e 22 março
O 2º ciclo de conferências, organizado pelo PhD Club em articulação com a direção do Doutoramento em
Sociologia e o IS-UP, é composto por quatro sessões com investigadores/as convidados/as que
discutirão o recurso a metodologias visuais na pesquisa em ciências sociais. Todas as sessões terão
início às 18h, em formato online, sem necessidade de inscrição prévia.
https://videoconf-colibri.zoom.us/j/87102156418
ID da reunião: 871 0215 6418
Senha de acesso: 423560
Etnografia urbana em Portugal. Interações e interseções disciplinares em perspetiva
A conferência com a professora e investigadora Graça Cordeiro do ISCTE - Instituto Universitário de
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https://videoconf-colibri.zoom.us/j/81007055373
ID da reunião: 810 0705 5373
Senha de acesso: 328157
Os pequenos comércios de migrantes no Bonfim/Porto | 16 de março
A conferência intitulada “Os pequenos comércios de migrantes no Bonfim/Porto: repertórios globais e
resistência ao mainstream” pela Investigadora Priscilla Santos (Doutoramento em Estudos Urbanos ISCTE-IUL e Universidade Nova de Lisboa), irá realizar-se no âmbito da UC de Questões de Teoria
Sociológica II do Mestrado em Sociologia da FLUP no dia 16 de março, pelas 15h, na sala 305 da FLUP
e online via zoom.
https://videoconf-colibri.zoom.us/j/87600300147
ID da reunião: 876 0030 0147
Senha de acesso: 068510
Bourdieu e os seus livros | Ciclo de debates do IS-UP
Por ocasião dos vinte anos da morte de Pierre Bourdieu, o IS-UP promove um ciclo de debates dedicado
à sua obra, a realizar no decurso do ano de 2022, concebido pelo investigador Virgílio Borges Pereira. A
primeira sessão incide no livro, “A Reprodução: elementos para uma teoria do sistema de ensino'', da
autoria de Pierre Bourdieu e Jean-Claude Passeron. Para comentá-lo estarão presentes os professores
João Teixeira Lopes (IS-UP) e Pedro Abrantes (Universidade Aberta). A sessão decorre no dia 17 de
março, às 17h, na Sala de Reuniões I.
Possibilidades do photovoice em pesquisas participativas | 29 de março
A 3ª sessão de trabalho, organizada pelo PhD Club, incide na técnica do photovoice e é dinamizada pela
investigadora do IS-UP, Inês Barbosa. Estas sessões pretendem ser um encontro entre os/as
doutorandos/as em Sociologia da FLUP e investigadores, docentes e outros convidados, com o objetivo
de instigar a reflexão e o alargamento de conhecimentos teórico-metodológicos. Esta sessão tem lugar
no dia 29 de março, às 15h, na Sala de Reuniões. Inscrições para: phdclub@gmail.com.
Sessão de apresentação da Exposição de Fotografia do IS-UP
No dia 29 de março às 17h, na Sala de Reuniões I da Faculdade de Letras da Universidade do Porto e
online (via Zoom), será anunciada publicamente a chamada para uma exposição coletiva, organizada
pelo IS-UP em colaboração com o PhD Club, a partir do mote “Gentes, lugares e quotidianos: narrativas
fotográficas e sociais do Grande Porto". A sessão contará com as intervenções da investigadora Lígia
Ferro e do fotógrafo Paulo Pimenta.
Estratégias de Educação Não-Formal e Teatro-Fórum
No dia 26 de março, entre as 10h e as 18h, será realizada uma ação de formação dirigida aos estudantes
de licenciatura e mestrado em Sociologia da FLUP com o objetivo de os munir de ferramentas
pedagógicas para intervir em escolas e projetos educativos. Esta ação de formação, organizada em
parceria com a licenciatura e o mestrado do Departamento de Sociologia, realiza-se no âmbito do projeto
"Olhares sociológicos sobre o mundo: debates nas escolas secundárias", desenvolvido desde 2017 com
o apoio da Associação Portuguesa de Sociologia. Mais informações: comunicacaoisup@letras.up.pt

PROJETOS DA CASA
Plano de Ação para as Comunidades Desfavorecidas da AM do Porto (PACD AMP)
O mais recente projeto do IS-UP, coordenado por João Queirós e com a participação de Maria
João Oliveira e Inês Coelho, consiste no desenvolvimento de atividades de assessoria técnicocientífica e de investigação aplicada associadas ao processo de conceção e estruturação de
operações integradas de intervenção em territórios identificados como “comunidades
desfavorecidas” localizados em municípios da Área Metropolitana do Porto. Tem duração prevista
de onze meses.
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FORA DE PORTAS
Para que serve a cultura? Mini-conferência para crianças
No âmbito do programa “Cultura em Expansão”, realiza-se no dia 27 de março, às 11h, no Auditório do
Grupo Musical de Miragaia, uma conferência dirigida às crianças com a participação do dramaturgo José
Maria Vieira Mendes. “O seu intuito será o de introduzir o pensamento, a filosofia e a ideia de pergunta ou
questionamento às gerações mais novas, de uma forma lúdica e descomplexada.”
Exposição sobre o Sindicato do Serviço Doméstico em Portugal
No contexto da programação conjunta “Todos os Dias”, estará patente, entre os dias 1 e 8 de março, uma
exposição sobre a história do Sindicato do Serviço Doméstico em Portugal. No dia da inauguração terá
lugar uma oficina de construção de matrafonas e no dia 4, às 21h30, dá-se uma visita guiada, com a
presença de Conceição Ramos e Godelieve Meersschaert (antigas mobilizadoras do Sindicato do Serviço
Doméstico).
Curso de Defesa Pessoal para Mulheres | CDUP
O Centro Desportivo da Universidade do Porto abre, mais uma vez, um curso de defesa pessoal dirigido
a mulheres. O curso decorre em quatro sessões, ao longo do mês de março. Lecionado por instrutores
das modalidades de Combate do Programa UPFit, o curso tem como objetivo desenvolver ferramentas
como o autocontrole e a avaliação correta de situações de perigo.

EFEMÉRIDES
60 anos da maior crise académica portuguesa
A crise académica de 1962 foi um dos períodos
mais marcantes de oposição entre os estudantes
universitários portugueses e o regime do Estado
Novo, estando na origem do Dia Nacional do
Estudante, celebrado a 24 de março. As várias
formas de contestação foram alvo de repressão
violenta pelo governo de António Oliveira de
Salazar, incluindo prisão e
estudantes das universidades.
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Feminismos para os 99% | 2019

Mostra de Cinema de Expressão Alemã

Neste mês, damos destaque ao livro
“Feminismos para os 99%”, escrito por Nancy
Fraser, Cinzia Arruzza e Tithi Bhattacharya (uma

Durante o mês de março, numa parceria com o
Goethe Institut, o Cineclube do Porto - o mais
antigo da cidade ainda em atividade - integrará,

das oradoras do encontro organizado pelo ISUP). Este manifesto critica o feminismo liberal

nas suas sessões regulares de sábado, quatro
filmes da KINO 2022 – Mostra de cinema de

que visa a eliminação das desigualdades de
género, através de meios acessíveis somente às

expressão alemão. As sessões de quinta-feira
prolongam o diálogo com as temáticas

mulheres priviligiadas e propõe-se constituir uma
alternativa
anticapitalista,
antirracista
e

abordadas nos sábados, nomeadamente, a
juventude, a família e a violência de género.

transfeminista.
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Chamada para dinamização de ciclo de conferências | 25 março
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reconhecidamente elevado, a apresentar candidaturas para dinamizar um ciclo de conferências
e/ou de outras atividades de investigação enquadradas nas áreas científicas de trabalho do IS-UP
e que deverão decorrer na FLUP (Porto) durante o mês de maio de 2022. Em caso de dúvida,
contacte: investigacaoisup@letras.up.pt
Candidaturas para novos Estudos da Fundação Francisco Manuel dos Santos (FFMS)
Continuam abertas as candidaturas para os novos Estudos da FFMS para o triénio 2021-2023,
com foco em quatro grandes temas de relevo e impacto na vida dos portugueses: Crise e
oportunidade, Digital, Alterações Climáticas e Segurança (subtemas).O processo de candidaturas
está aberto em permanência durante a vigência do atual Programa de Estudos (2021-2023). As
candidaturas deverão ser enviadas para o seguinte endereço de e-mail: estudos@ffms.pt.
Chamada para artigos | Sociology Compass Special Issue - Catholic Youth
A revista Sociology Compass convida à submissão de artigos para integrar o número especial
“Catholic Youth: Highly Religious Young Catholics in Society”. Submissão de resumos: até 30 de
abril de 2022. Submissão do texto completo: até 30 de julho de 2022. Publicação (prevista): março
2023.
Chamada para artigos | Frontiers - Towards 2030: Sustainable Development Goals
A revista Frontiers convida à submissão de propostas para artigos a publicar num conjunto de
números especiais que pretendem debater/analisar, numa perspetiva sociológica, os Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável, nomeadamente, Goal 11: Sustainable Cities and Communities; Goal
8: Decent Work and Economic Growth, Goal 9: Industry, Innovation and Infrastructure; Goal 3:
Good Health and Wellbeing, and Goal 1: No Poverty. A Sociological Perspective.
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).
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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