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CHAMADA DE TRABALHOS – Conferência internacional "The Left Conference – Photography and Film 
Criticism" 
A Universidade Nova de Lisboa, Faculdade de Ciências Sociais e Humanas (UNL/FCSH) convida para 
enviar artigos/ destinados à International Conference "The Left Conference – Photography and Film 
Criticism", que vai acontecer nos dias 16, 17 e 18 de novembro de 2017, no Museu de Arte 
Contemporânea do Chiado (MNAC), em Lisboa. Pretendem-se resumos/abstracts em inglês. 
Prazo limite para envio das comunicações  - 21 de julho 
Mais informações - https://photographyandtheleft.wordpress.com/  
CHAMADA DE TRABALHOS  - 4ª Conferência internacional sobre novos media 2017 CONMEDIA17   
A 4ª Conferência Internacional de Novos Media (CONMEDIA 2017), é organizada pela Universitas 
Multimedia Nusantara (UMN) e irá realizar-se na cidade de Yogyakarta, Indonésia, de 8 a 10 de novembro 
de 2017. Todos os trabalhos aceites e apresentados no CONMEDIA 2017 serão apresentados na 
Biblioteca Digital IEEE Xplore, que será indexada pelo SCOPUS.  
Prazo limite para envio das comunicações completas – 14 de Julho 
Mais informações - http://conmedia.umn.ac.id/  
CHAMADA DE TRABALHOS -  Design Incubation  Awards 2017 
Design Incubation é um evento destinado a investigadores da área de Design que pretendam dar a 
conhecer a sua pesquisa, apresentar projetos criativos, discutir e colaborar com outros académicos de 
outras instituições. 
4 categorias académicas na área de Design de Comunicação: 
Investigação publicada; Trabalho criativo;  Ensino; Institucional  
Prazo limite para envio das comunicações completas - 31 de Maio 
Mais informações - https://designincubation.com/publications/awards/communication-design-educators-
awards-2017  
CHAMADA DE TRABALHOS – VI Conferência Internacional “The Art of Research” 
Nas últimas duas décadas, as conferências de Arte da Pesquisa tiveram um papel significativo na 
promoção de um diálogo contínuo e de uma frutuosa convergência entre as práticas de pesquisa 
relacionadas à arte e ao Design. O tema desta sexta conferência de Arte da Pesquisa aborda a agência 
do artista-investigador como um catalisador que desafia as ideias estabelecidas e produz novos 
pensamentos através da investigação e prática artística. 
Prazo limite para envio das comunicações completas - 15 de junho 
Mais informações - http://artofresearch2017.aalto.fi/  
CHAMADA DE TRABALHOS – Conferência ”Making Futures”  
Making Futures é uma plataforma de investigação que explora os movimentos artesanais e criadores 
contemporâneos como "agentes de mudança" dentro da sociedade do século XXI. Com base no sucesso 
de suas quatro edições anteriores, a Making Futures convida propostas para trabalhos e apresentações 
que abordam o tema principal da conferência, campos temáticos e workshops. O evento procura ser 
amplo e inclusivo, e convida uma gama diversificada de respostas, de artistas, artesãos, criadores, Fab 
Lab e entusiastas do movimento maker, ativistas e ativistas, curadores, historiadores e teóricos. 
Prazo limite para envio das comunicações -  9 de Junho 
Mais informações - http://makingfutures.plymouthart.ac.uk/  
CHAMADA DE TRABALHOS – Conferência “ArtsIT, Interactivity & Game Creation 2017” 
Esta conferência pretende ser um lugar de encontro entre investigadores vocacionados para as práticas 
artísticas e com um grande interesse em tecnologias de TI, e com especialistas nessas áreas (TI) que 
partilham interesses com as artes e práticas criativas. Desde 2009, o evento se tornou um fórum científico 
líder para a divulgação de resultados de pesquisa de ponta na área de Artes, Design e Tecnologia - agora 
estendida para incluir os tópicos abertos relacionados Interatividade (Design de Interação, Realidade 
Virtual, Realidade Aumentada, entre outros). O Instituto Tecnológico Educacional (TEI) de Creta será a 
instituição de acolhimento. Todos os artigos aceites serão publicados pela Springer e disponibilizados 
pela SpringerLink Digital Library. 
Prazo limite para envio das comunicações completas  - 31 de maio 
Mais informações - http://artsit.org/2017/show/cf-papers  
CHAMADA DE TRABALHOS – VIII Conferência internacional " Budapest Visual Learning  Conference” 
Numa fase preliminar pretende-se proporcionar um contacto exploratório entre os académicos e 
investigadores interessados com o Comité Científico da Conferência para a discussão da pertinência das 
submissões.  Deste modo os potenciais participantes devem ter a possibilidade de obter informações 
adicionais sobre os objetivos acadêmicos e detalhes organizacionais, assim como proporcionar aos 
organizadores uma visão inicial sobre os interesses dos participantes e, claro, seu número aproximado. 
Prazo limite para envio das comunicações  - 15 de agosto 
Mais informações - contactar Prof. Dr. Andras Benedek (benedek.a@eik.bme.hu) e/ou  Kristof Nyiri 
nyirik@gmail.com  
CHAMADA DE TRABALHOS – Cadernos do Arquivo Municipal Nº. 8 “Lisboa medieval” 
Encontra-se aberto o período de aceitação de propostas de novos artigos para os próximos números da 
revista científica CADERNOS DO ARQUIVO MUNICIPAL. Esta revista tem por objetivo divulgar a 



documentação à guarda do Arquivo Municipal de Lisboa, sendo os artigos propostos sujeitos a revisão 
científica por uma comissão externa de avaliadores. No âmbito do projeto científico desenvolvido pelo 
Arquivo Municipal de Lisboa e pelo Instituto de Estudos Medievais, destinado a valorizar a documentação 
medieval conservada pelo primeiro, o número 8 dos Cadernos do Arquivo Municipal constitui um 
excelente ensejo para dar conta dessa renovação e promover a investigação sobre a Lisboa no período 
medieval. 
Prazo limite para envio das comunicações  - 30 de junho 
Mais informações - http://arquivomunicipal.cm-lisboa.pt/pt/investigacao/cadernos-do-arquivo-municipal/1-
4-317/  
ESCOLA DE VERÃO INTERNACIONAL - Art&Law - Identity and Conservation of Contemporary 
Artworks: Duties and Responsibility 
A Escola Internacional de Verão organiza-se em torno de uma intensa semana de debate entre 
professores, profissionais do campo, artistas, restauradores e conservadores de obras de arte 
contemporâneas vindas de algumas das realidades mais prestigiosas do mundo contemporâneo arte.. A 
abordagem profissional e internacional da Escola de Verão significa satisfazer diferentes tipos de 
requisitos de um ponto de vista ontológico para um administrativo. 
Prazo limite para envio das candidaturas  - 31 de maio 
Mais informações - www.contemporartlaw.com  
CONCURSO - Vodafone BIG Smart Cities 
O BIG smart cities powered by Vodafone Power Lab e Ericsson é uma competição que premeia ideias de 
base tecnológica que melhorem o dia-a-dia de quem vive, trabalha ou visita as cidadesNo próximo dia 17 
de Maio pretende-se premiar as duas melhores ideias/projetos de base tecnológica apresentadas no BIG 
smart Lisboa (na Nova SBE, às 14h). O evento traduz-se numa tarde de trabalho com workshops, 
mentoria e sessões de esclarecimento nas áreas do negócio, empreendedorismo, startups e comunicação 
- e que culminará na apresentação dos pitches ao júri (3 minutos + 3 minutos de perguntas e respostas 
para cada projeto).  
Mais informações – https://bigsmartcities.com/pt/city-chanllenges/lisboa  
CONFERÊNCIA – Congresso Internacional “Preserving transcultural heritage: your way or my way? 
Estão a decorrer as inscrições para o congresso internacional Preserving transcultural heritage: your way 
or my way?, que trará ao nosso país alguns dos melhores especialistas mundiais na área da salvaguarda 
patrimonial, entre os quais Gustavo Araoz (Presidente do ICOMOS), Stefano de Caro (Director-Geral do 
ICCROM), Siegfried Enders (Presidente da Comissão ICOMOS Shared Built Heritage) e Jukka Jokilehto 
(ICCROM).  
Mais informações – https://congressartis.wordpress.com/  
BOLSA DE APOIO – 1º Concurso Iniciativa Conhecimento para o Desenvolvimento Aga Khan 
O Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, representado pela Fundação para a Ciência e a 
Tecnologia (FCT), e o Imamat Ismaili, representado pela Aga Khan Development Network (AKDN), 
informam que se encontra aberto um concurso para o financiamento de projetos conjuntos de 
investigação científica e desenvolvimento tecnológico, destinados a incentivar e fortalecer competências e 
capacidades científicas, técnicas, humanas e sociais dirigidas ao progresso da Qualidade de Vida (QDV) 
nos Países Africanos de Língua Portuguesa (PALOP) e noutras regiões de África. Este concurso insere-
se no âmbito do Protocolo de Cooperação Científica e Tecnológica entre o Ministério da Ciência, 
Tecnologia e Ensino Superior (MCTES) e o Imamat Ismaili celebrado a 12 de Maio de 2016. O concurso 
encontra-se aberto entre 9 de Maio e 6 de Junho de 2017.  
Mais informações – http://www.fct.pt/apoios/cooptrans/imamat_ismaili/index.phtml.pt  
BOLSA DE APOIO - Concurso 2017 “Bolsas USA@PT”  
Bolsas para apoio à participação de oradores dos EUA em conferências e seminários em Portugal 
organizados por instituições portuguesas. As candidaturas a apoios à participação de oradores dos EUA 
em conferências e seminários em Portugal deverão ser apresentadas pela Instituição Portuguesa que 
organiza o evento, contendo os seguintes elementos: Programa do Encontro; Orçamento do Encontro 
discriminando despesas e receitas, com indicação dos co-patrocinadores; Breve nota biográfica dos 
oradores provenientes dos EUA. 
No caso de o pedido ser considerado, o apoio da Fundação limita-se a subsidiar total ou parcialmente a 
viagem e/ou despesas com estadia em Portugal, até um montante máximo de 1.200 Euros por orador e 
até um montante total de 2.500 Euros. 
Mais informações - http://www.flad.pt/concurso-2017-bolsas-usapt/  
OUTRAS INICIATIVAS – Semana da Investigação ISCTE IUL 
Entre 29 de maio e 2 de junho terá lugar a Semana da Investigação do ISCTE-IUL durante a qual 
decorrerão diversas iniciativas dedicadas a temas como fronteiras e mobilidade, economia circular e 
Lisboa, enquanto cidade global. No dia 29 de maio, às 17h00, terá lugar a conferência de abertura 
intitulada “Recent Developments in Doctoral Education in Europe”, que será proferida pela Professora 
Mary McNamara, membro do Steering Committee do Council for Doctoral Education da European 
University Association. Seguir-se-ão, ao longo da semana, sessões plenárias e cafés ciência dedicados 
aos temas em discussão, bem como o concurso “Iniciação Científica no ISCTE-IUL” e um concurso de 
Comunicação de Ciência.  



Mais informações – https://www.iscte-iul.pt/conteudos/investigar/investigar-no-iscteiul/997/promocao-de-
cultura-cientifica  
OUTRAS INICIATIVAS – Comunidades de Inovação e Conhecimento (KICs) 
O GPPQ (ANI/FCT) irá organizar, no próximo dia 7 de Junho, da parte da tarde, em Lisboa, uma Sessão 
dedicada à Participação Nacional e Oportunidades nas Comunidades de Inovação e Conhecimento 
(KICs) do Instituto Europeu de Inovação & Tecnologia.  
O Instituto Europeu de Inovação & Tecnologia é parte integrante do Horizonte 2020 e conta já com a 
participação nacional nas várias KICs. Este evento irá apresentar a participação nacional das várias 
instituições nas KICs do EIT, nomeadamente na KIC InnoEnergy, na Climate KIC, na KIC EIT Health e na 
KIC EIT Raw Materials, bem como oportunidades nas referidas KICs 
Mais informações – http://www.gppq.fct.pt/h2020/eventos.php?id=7041  
OUTRAS INICIATIVAS – Noite Europeia dos Investigadores 2017 | Science in Everyday Life 
o MUHNAC - Museu Nacional de História Natural e da Ciência/Museus da Universidade de Lisboa 
(MUHNAC-UL) coordenará, uma vez mais, a Noite Europeia dos Investigadores num consórcio com a 
Faculdade de Ciências e Tecnologia/Nova.ID.FCT da Universidade Nova de Lisboa (FCT/NOVA), o 
Instituto Universitário de Lisboa (ISCTE-IUL), a Câmara Municipal de Lisboa (CML), o Museu de História 
Natural e da Ciência da Universidade do Porto (MHNC-UP) e a Escola de Ciências da Universidade do 
Minho (ECUM). 
Este ano o evento decorrerá na noite de 29 de Setembro, com as actividades centralizadas no MUHNAC 
e no Jardim do Príncipe Real, estando já a ser planeado um programa alargado de oferta ao público com 
o objectivo de dar a conhecer a investigação de excelência produzida no nosso País. À semelhança de 
2016, este ano o tema é “SCILIFE – Science in Everyday Life / Ciência no dia-a-dia”. 
Formulário de inscrição – 
https://docs.google.com/a/campus.ul.pt/forms/d/e/1FAIpQLSfkAwfxvGVoJu_PzeRc1D6Y2i8BRvqIcplzBkC
ScFKF7E3DVA/viewform?c=0&w=1  

 

Ainda a decorrer 
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/  
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  
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 – Prémios Científicos ULisboa 2017 
Foi prorrogado até ao próximo dia 31 de maio o prazo para apresentação de candidaturas aos concursos 
para atribuição dos prémios científicos ULisboa-Santander Universidades 2017 (6 áreas cientificas) e 
ULisboa-Caixa Geral de Depósitos 2017 (20 áreas científicas), de estímulo à publicação de artigos 
científicos em revistas internacionais de reconhecida qualidade. 
Uma chamada de atenção para o facto de que a plataforma de inscrição (Fénix EDU) é a correspondente 
à Reitoria da Universidade de Lisboa (e não a da Faculdade de Belas Artes). 
Mais informações - https://www.ulisboa.pt/premios-cientificos-universidade-de-lisboa/  
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