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CHAMADA DE TRABALHOS  - Rizomas  
Conferência Internacional RIZOMAS, decorre entre os dias 24 a 27 de outubro 2017 no Funchal, Ilha da 
Madeira, afiliada à  9ª Conferência Internacional de Design, Senses&Sensibility '17, sob o tema “Design 
Beyond Borders". 
Prazo limite para envio das comunicações completas - 30 de Junho 
Mais informações - http://senses2017.unidcom-iade.pt/  
CHAMADA DE TRABALHOS - 2º Encontro do Grupo de Investigação Práticas e Políticas da Cultura do 
CRIA 
Pretende explorar a complexidade e a pluralidade de práticas sociais e culturais associadas ao ‘turístico’. 
Com a consolidação de uma área de estudos de base interdisciplinar (cruzando áreas como a 
antropologia, a sociologia, a geografia, a história, a economia, os estudos culturais, os estudos urbanos, 
entre outras), as concepções substancialistas de ‘turismo’ têm vindo a perder terreno, a favor de 
abordagens que sublinham o carácter fluido e instável do ‘turístico’ para adoptar o ponto de vista dos 
actores sociais, das práticas e dos próprios lugares – concebidos como palcos ou locais de encontro e 
penetração de subjectividades, espaços, mobilidades, domicílios (dwellings), corpos e performances. 
Prazo limite para envio das comunicações completas - 15 de Junho 
Mais informações - http://cria.org.pt/wp/event/2o-encontro-do-grupo-de-investigacao-praticas-e-politicas-
da-cultura-do-cria/  
CHAMADA DE TRABALHOS – XX Conferência Internacional “Arts in Society” 
A XX Conferência Internacional “Arts in Society” propostas para apresentações de papers, workshos, 
posters, posters virtuais abordando um dos seguintes temas: 
Tema 1: Educação Artística Tema 2: Teoria e História das Artes Tema 3: Novos Meios, Tecnologia e Artes 
Tema 4: Agendas Sociais, Políticas e Comunitárias nas Artes 
Prazo limite para envio das comunicações  - 10 de novembro 
Mais informações - https://pdc2018.org/  
CHAMADA DE TRABALHOS – Conferência Design4Health 
Este evento bienal, organizado em dezembro de 2017 pelo Centro de Design e Inovação da Universidade 
Técnica de Swinburne convida profissionais e investigadores das áreas do Design para se reunirem em 
Melbourne, Victoria, Austrália . Os temas da conferência são: Tecnologia e Saúde, Sustentabilidade e 
Meio Ambiente, Inovações na Prática do Design, Processos e Sistemas, Educação / Métodos. 
Prazo limite para envio das comunicações -  30 de junho 
Mais informações - http://d4hmelbourne.com/  
CHAMADA DE TRABALHOS – XVI Bienal “Design Participatório” 
A Conferência de Design Participativo (PDC) é uma conferência com um longo historial em reunir 
investigadores que apresentam pesquisa sobre o envolvimento direto de pessoas na concepção, 
desenvolvimento, implementação e apropriação de atividades de tecnologias de informação e 
comunicação, espaços, artefatos e serviços. Pretende-se reunir um grupo multidisciplinar e internacional 
de pesquisadores e profissionais abrangendo uma ampla gama de questões que emergem em torno do 
projeto participativo, encontradas e discutidas em vários campos. 
Prazo limite para envio das comunicações  - 14 de maio 
Mais informações - https://pdc2018.org/  
CHAMADA DE TRABALHOS – 16º Encontro Internacional de Arte e Tecnologia (#16.ART)  
O “16º Encontro Internacional de Arte e Tecnologia (#16.ART) Artis intelligentia: IMAGINAR O REAL” tem 
o formato de uma conferência com sessões técnicas, palestras por convite, painéis de discussão e áreas 
de exposição para instalações. As contribuições podem ser na forma de artigos completos, trabalhos para 
exposição, poster, artist talk ou oficinas. As inscrições são aceites nas línguas oficiais da conferência: 
Português, Inglês e Espanhol. 
Prazo limite para envio das comunicações  - 14 de maio 
Mais informações - http://16art.medialab.ufg.br/#submission-section  
CONCURSO  - BfK IDEAS 2017 
O BfK IDEAS 2017 é um concurso de ideias para estudantes do ensino superior e investigadores de 
entidades não empresariais do sistema de inovação. O BfK IDEAS tem como objetivo distinguir a criação 
de produtos, processos ou serviços de base científica e tecnológica, que demonstrem criatividade, 
potencial de inovação, de negócio e viabilidade económica. Serão valorizadas as ideias de negócio que 
associem a dimensão tecnológica com a responsabilidade social. 
Prazo limite para envio das  candidaturas  - 29 de maio 
Mais informações - http://www.bornfromknowledge.pt/bfk-ideas   
CONFERÊNCIA - “Futuro da Ciência em Portugal, 30 anos após as Jornadas de Maio de 1987” – 11 de 
Maio Fórum Picoas 
A Conferência sobre o “Futuro da Ciência em Portugal, 30 anos após as Jornadas de Maio de 1987”, 11 
de Maio, das 14h00 às 20h00, no Fórum Picoas em Lisboa. 
Mais informações – a consultar  
CONFERÊNCIA – 3ºs Encontros com Críticos de Arte 



Decorre entre os dias 5 e 26 de maio os 3ºs Encontros com críticos de Arte. A organização e coordenação 
do evento está a cargo dos Professores Fernando Rosa Dias, Ana Sousa, Cristina Tavares, Viviane 
Soares Silva. Todas estas sessões acontecem às 6ªs feiras, no Auditório Lagoa Henriques, e a partir das 
18h00. A sessão especial dedicada a Rocha de Sousa terá início às 15h00. 
Mais informações – http://www.belasartes.ulisboa.pt/3os-encontros-com-criticos-de-arte/  
CONFERÊNCIA – “A representação da deficiência em museus, imaginários e identidades” 
O Encontro Internacional “A Representação da Deficiência em Museus, Imaginários e Identidades” 
decorrerá no Museu Nacional Soares dos Reis. Este encontro é organizado pelo CITCEM/FLUP, DGPC e 
MNSR, no âmbito do projeto de pós-doutoramento de Patrícia Roque Martins, financiado pela Fundação 
para a Ciência e a Tecnologia. O objetivo é partilhar o projeto com os profissionais dos museus, os 
estudantes, os investigadores e o público em geral. A participação é gratuita. 
Mais informações – www.representacaodadeficiencia2017.weebly.com  
BOLSA DE PÓS-DOUTORAMENTO - HERILIGION: The heritagization of religion and the sacralization of 
heritage in contemporary Europe 
Bolsa de pós-doutoramento no âmbito do projeto HERILIGION, projeto financiado pelo programa de 
investigação e inovação Horizon 2020.  
Duração: 12 meses, com início previsto em junho de 2017 renovado até ao máximo de 23 meses.  
Prazo limite para envio das propostas: 4 de maio de 2017  
Mais informações - http://cria.org.pt/wp/1-bolsa-de-pos-doutoramento-bpd-ref-a-criabpdheriligion-hera-15-
033/  
OUTRAS INICIATIVAS – Ciência 2017 
A FCT informa que o Ciência 2017, o encontro anual da comunidade científica em Portugal, está 
agendado para os dias 3 a 5 de Julho, no Centro de Congressos de Lisboa (CCL).  O programa do 
Ciência 2017 está em construção, em breve será disponibilizado no site da FCT, e incluirá sessões 
plenárias com oradores convidados, sessões paralelas e demonstrações que ilustrem a atividade 
científica e tecnológica em Portugal e sessões de posters para alunos de doutoramento. 
Mais informações – a consultar brevemente em www.fct.pt  
OUTRAS INICIATIVAS – G.A.B – A Galerias Abertas das Belas Artes 
Durante os dias 6 e 7 de Maio de 2017, entre as 14 e as 19h, a Faculdade de Belas-Artes da 
Universidade de Lisboa vai acolher a 11ª edição das GAB-A / Galerias Abertas das Belas-Artes. São 250 
participantes dos vários cursos que a escola integra: Arte Multimédia, Ciências da Arte e do Património, 
Desenho, Design de Comunicação, Design de Equipamento, Escultura e Pintura. 
As GAB-A são um fórum de discussão e mostra de jovens artistas, produtos de investigação artística e 
obras em contexto de ensino superior artístico público, integrados no espaço físico onde são pensados e 
produzidos. 
Mais informações – http://www.belasartes.ulisboa.pt/gab-a-galerias-abertas-das-belas-artes-11a-edicao/  
OUTRAS INICIATIVAS – Plataforma FOLIO BELAS ARTES 
A plataforma FOLIO é uma rede de portfolios para alunos e ex-alunos da Faculdade de Belas-Artes da 
Universidade de Lisboa divulgarem os seus trabalhos. Para além de poderem publicar o seu portfolio, os 
alunos e ex-alunos têm ainda acesso a conteúdos exclusivos da bolsa de emprego — anúncios de 
emprego, bolsas, concursos, entre muitas outras oportunidades. 
Apenas alunos e ex-alunos da Faculdade de Belas-Artes da Universidade de Lisboa se poderão registar 
na plataforma. A validação é feita a partir do número de aluno, indicado no processo de registo. 
Website - http://folio.belasartes.ulisboa.pt  
OUTRAS INICIATIVAS – Livros na Alameda – 26 de abril a 14 de maio 
Livros na Alameda é uma iniciativa da ULisboa que visa promover e incentivar hábitos de leitura. De 26 de 
abril a 14 de maio os livros vão estar em saldo. 
Entre as 15h00 e as 16h00 os estudantes da ULisboa beneficiam de 10% desconto adicional. Encerra aos 
domingos e feriados 
Mais informações - https://www.ulisboa.pt/?portfolio=livros-na-alameda-feira-do-livro  
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