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ACONTECE(U)
Aula e oficina | Dados sociais complexos e políticas públicas | 8 e 9 abril
No dia 8 de abril, entre as 18h e as 20h, tem lugar uma aula aberta com Victor Garcia Miranda, professor
adjunto de métodos e ciência política da UFMS. A sessão acontece no Departamento de Sociologia e
intitula-se “A análise de dados sociais complexos e as políticas públicas”. No dia 9 de abril, o mesmo
professor dinamiza a oficina “Métodos e análises de dados complexos e redes em Python”, entre as 9h30
e as 13h30, nas salas 203 e sala de informática 205. O evento, organizado pelo subgrupo TEPO, é de
acesso gratuito, mas sujeito a inscrição aqui.
Fotografias sociais do Grande Porto | Chamada aberta até 15 junho
Já está disponível o regulamento da chamada para a exposição coletiva de fotografia social, organizada
pelo IS-UP e pelo PhD Club e que irá decorrer em setembro, no Centro Português de Fotografia. A
chamada está aberta até 15 de junho, procurando contributos fotográficos dentro dos seguintes eixos
temáticos: Práticas, discursos e representações de identidade; Habitação e espaço doméstico; Lugares
de fronteira, entre-lugares, lugares de ninguém; Sociabilidades, rituais e quotidianos; Espaço público:
usos e dinâmicas de subversão e contestação. A iniciativa é organizada por Eduardo Silva, Inês Barbosa,
Lígia Ferro e Vanessa Rodrigues, investigadores do IS-UP.
1ª Escola de Verão do IS-UP | Inscrições até 15 de maio
A 1ª Escola de Verão Internacional do IS-UP acontecerá de 4 a 9 de julho de 2022, com o tema
“Sociologia e Dinâmicas Sociais Contemporâneas”. A escola pretende contribuir para a produção de
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conhecimento e a articulação entre a academia e os movimentos sociais, através do diálogo crítico entre
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os/as participantes,
investigadores/as e ativistas. Para além de palestras e mesas-redondas, Translate
a
programação inclui oficinas, visitas guiadas e momentos culturais. Mais informações aqui.
O corpo como projeto artístico | 20 de abril
No dia 20 de abril, às 13h30, na sala 111 da FLUP, realiza-se a conferência "O corpo como projeto
artístico”, com a participação de Chiara Pussetti, investigadora no Instituto de Ciências Sociais da
Universidade de Lisboa. A sessão é organizada no âmbito da UC Questões da Teoria Sociológica
Contemporânea II e pode ser assistida online.
ID de acesso: 89536411596
Senha: 729735
Sessão de trabalho do Phd Club | 28 de abril
A próxima sessão do PhD Club do IS-UP, realiza-se no dia 28 de abril, às 15h, via zoom. Estes
momentos de trabalho são organizados pelas investigadoras Inês Maia, Rute Lemos e Vanessa
Rodrigues. A sessão incidirá na “Exploração da proposta de sociologia pública de Burawoy” e será
dinamizada por Paula Campos Pinto (ODDH e CIEG/ISCSP - Universidade de Lisboa). Mais informações:
phdclubisup@gmail.com.
ID de acesso: 87102156418
senha: 423560
Exposição “Mulheres que fazem barulho” | Casa Comum
Inaugurou no mês passado, a exposição "Mulheres que fazem barulho - Cenas do Rock Português”,
organizada pela Casa Comum - Cultura da Universidade do Porto e pelo IS-UP, com curadoria científica
de Paula Guerra e curadoria artística de Alexandre Lourenço. A exposição está patente até dia 30 de
setembro, na Casa Comum - Reitoria, com entrada livre.

PROJETOS DA CASA
“Conhecer o seu lugar”: mulheres e sentimento de insegurança
O novo projeto de doutoramento da investigadora Paula Freire (UI/BD/152692/2022) pretende
saber em que medida os sentimentos de insegurança, medo e vulnerabilidade são elementos
integrantes da feminilidade normativa e da subjetividade das mulheres. Partindo de uma
abordagem qualitativa assente no estudo de casos, terá como objeto empírico mulheres entre os
18 e os 34 anos residentes no Norte de Portugal, explorando a influência da classe social,
orientação sexual e tipologia da área de residência (urbano/ rural) naquela relação.

FORA DE PORTAS
A Identificação de um (o meu) País! | Teatro Art’Imagem
Este mês, a companhia Teatro Art’Imagem apresenta a sua trilogia no Grande Auditório do Fórum da
Maia. O primeiro espetáculo denomina-se “O fascismo (aqui) nunca existiu!” e acontece no dia 21 de
abril, às 21h30. Segue-se “Os anos que abalaram o (nosso) mundo!”, no dia 23 de abril, também às
21h30. Por fim, no dia 25 de abril, às 16h, apresenta-se a peça “Ai o medo que (nós) temos de existir!”. A
entrada é livre nas três sessões.
Festival de Curtas de Videodança | 23 e 24 de abril
O Desassossego - Festival de Curtas de Videodança, organizado pela Companhia Esquiva, tem por
objetivo promover e divulgar trabalhos desenvolvidos nesta área, incentivando o desenvolvimento e a
criação, a nível nacional e internacional. Nesta 1ª edição, o público é convidado a participar em oficinas
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de vídeo, conversas sobre práticas artísticas e assistir aos filmes pré-selecionados a concurso. O festival
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EFEMÉRIDES
48 anos de democracia, 48 anos de ditadura
No passado dia 24 de março, igualou-se em
Portugal, o tempo de democracia e o tempo de
ditadura, a mais longa da Europa Ocidental,
rompida com um golpe de estado militar, seguido
de uma revolução popular. Durante este mês são
organizados eventos, um pouco por todo o país e
de formas muito diversas - concertos, teatro,
debates, conferências - fazendo da efeméride,
uma oportunidade para celebrar, fazer balanços
e delinear prioridades de futuro.

OBRAS

NO ÉCRAN

Visões do Império | Visions of Empire (2021)
Neste mês de abril, aconselhamos a leitura do
livro “Visões do Império”, dos historiadores
Miguel Bandeira Jerónimo e Joana Pontes.
Trata-se de uma recolha de fotografias,
acompanhadas
de
breves
textos
de
contextualização e que colocam em perspetiva a
história, os eventos e os atores mais relevantes
do império colonial português. “Recuperando-se
passados coloniais diversos, oferecem-se pistas
para novas reflexões, mais apuradas, sobre as
suas reverberações contemporâneas”.

Fantasporto | De 1 a 10 de abril
Já começou o Fantasporto - Festival
Internacional de Cinema Fantástico do Porto, o
maior e um dos mais antigos festivais de cinema
portugueses, sediado na cidade do Porto. A 42ª
edição realiza-se no Teatro Municipal Rivoli. Para
além da exibição de dezenas de filmes nacionais
e internacionais, a programação integra
apresentações de livros e uma exposição de
cartazes que retrata a evolução gráfica do
festival.

OPORTUNIDADES
Livros IS-UP | Novo regulamento
O Instituto de Sociologia (IS-UP) anuncia a todos os/as Investigadores/as Integrados/as o novo
regulamento de Pedido de Apoio à Edição em Livro em vigor a partir de 1 de abril de 2022. O
período para apresentação das candidaturas está aberto em permanência e os pedidos deverão
ser requeridos através da apresentação de formulário próprio e no respeito pelos termos do
Regulamento de Apoio Financeiro à Publicação em Livro de Trabalhos da autoria de
Investigadores/as do IS-UP. Os pedidos deverão ser enviados para o seguinte email:
livrosisup@letras.up.pt.
FLUP | 1 BI | Projeto 112CO2
Encontra-se aberto um concurso para a atribuição de uma bolsa de investigação para estudantes
matriculados em Mestrado na área da Sociologia no âmbito do Projeto “112CO2 - Low temperature
catalytic methane decomposition for COx-free hydrogen production” (Grant Agreement nº 952219)
financiado pelo H2020 – Programa-Quadro de Investigação e Inovação da União Europeia, a ser
desenvolvido na Faculdade de Letras da Universidade do Porto. Prazo: 7 de abril.
FLUP | 1 BI | Sociologia - Projeto Soil health surrounding former mining area
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Encontra-se aberto um concurso para a atribuição de uma Bolsa de Investigação (BI) para
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em Mestrado na área de Sociologia, no âmbito do Projeto “Soil health Translate
surrounding former mining areas: characterization, risk analysis, and intervention” (NORTE-010145-FEDER-000056), em curso na FLUP, financiado pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento
Regional (FEDER) através do Programa Operacional Regional do Norte - Norte 2020 (Sistema de
Apoio à Investigação Científica e Tecnológica (SAICT) - "Projetos estruturados de I&D&I"Horizonte Europa - Aviso NORTE-45-2020-75). Prazo: 17 de abril.
Assembleia Geral Extraordinária da Associação Europeia de Sociologia (ESA) | 7 de abril
A Assembleia Geral Extraordinária da Associação Europeia de Sociologia (ESA) decorrerá online
na quinta-feira, dia 7 de abril, pelas 12h30, hora em Portugal. A participação de todos os sócios é
fundamental. Mais informações neste link.
Transformations of places of learning | Concurso New European Bauhaus
Encontra-se aberto o concurso Tranformation of places of learning, promovido pela União Europeia
e integrado no programa New European Bauhaus, destinado a projetos focados na transformação
dos espaços de aprendizagem que articulem um espaço físico de aprendizagem com pedagogias
inovadoras, promovendo e fortalecendo a relação com a comunidade local. Podem ser
apresentados projetos recentes em curso ou ideias novas que se inspirem nos valores do New
European Bauhaus (sustentabilidade, estética, inclusão).
European Social Survey Round 12 | Call for module design teams now open
Está aberta a chamada para apresentação de propostas de módulos ao European Social
Survey12, a ser aplicado em 2025. As candidaturas devem ser feitas por equipas de 3 a 5
académicos, localizados em pelo menos três países diferentes do ESS. Data-limite para a
submissão da primeira etapa da proposta: 6 de maio de 2022.
Chamada para submissão de textos e artigos
A revista Contemporary perspectives in Family Research convida à submissão de artigos para
número especial "Conjugal Trajectories: Relationship Beginnings, Change, and Dissolutions". Datalimite: 15 de abril. A revista Social Inclusion convida à submissão de propostas para artigos a
publicar num conjunto de números especiais que pretendem debater/analisar, numa perspetiva
sociológica. Os prazos variam consoante as linhas temáticas, consultar aqui. A Emerald Bookstore
convida à submissão de textos para a série de livros sobre "Class and Inequality". Data-limite:
aberto até o número estar completo.
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