
 
 

Call for Papers 
 

CONFERÊNCIA 
 

RUMOS DA SOCIOLOGIA DO CONHECIMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA EM PORTUGAL 
 

ISEG-UTL, Lisboa, 18 e 19 Novembro de 2011 

 

A Secção Temática em Conhecimento, Ciência e Tecnologia da Associação Portuguesa de 

Sociologia (APS) promove uma conferência de âmbito nacional, que se realizará no ISEG-UTL, 

em Lisboa, nos dias 18 e 19 de Novembro de 2011.  

Esta conferência tem como objectivo mapear os trabalhos de investigação que têm vindo a ser 

realizados ao longo dos últimos anos em Portugal no domínio do conhecimento, da ciência e 

da tecnologia, com o intuito de cada um de nós ter um conhecimento mais alargado acerca do 

que os/as colegas que trabalham em áreas similares têm vindo a produzir e as ligações que 

podem existir entre as várias investigações em curso.  

O programa da conferência prevê uma sessão plenária com figuras representativas da sociologia da 

ciência e tecnologia em Portugal. Prevê também a existência de sessões temáticas compostas por 

comunicações seleccionadas. Para tal, encorajamos todos os colegas pertencentes à secção a 

enviar o abstract da comunicação a apresentar na conferência até ao dia 30 de Setembro. Os 

abstracts devem ser enviados por email (conhecimento@aps.pt) e não deverão exceder as 500 

palavras. Devem igualmente incluir o nome do(s) autor(es) (máximo três autores por 

comunicação), afiliação institucional e contactos. O(s) autores serão notificados da aceitação 

das comunicações no dia 18 de Outubro de 2011. 

Aproveitamos ainda para solicitar a todos quantos já pertencem à secção que encorajem 

colegas, que entretanto iniciaram trabalho nesta área, a que se inscrevam e enviem também 

abstracts. 

mailto:conhecimento@aps.pt


Uma selecção dos textos apresentados na Conferência será posteriormente publicada na revista da 

APS, a Sociologia Online.  

Em breve daremos mais detalhes e introduziremos na plataforma a ficha de inscrição. 

 

As organizadoras,  

Helena Jerónimo 

Maria João Simões 

Susana Costa 

 

 

INFORMAÇÕES RELEVANTES 

 

Data da Conferência – 18 e 19 de Novembro 

Envio dos abstracts – 30 de Setembro 

Notificação de aceitação do abstract – 18 de Outubro 

 

Valor da inscrição para investigadores e professores* – 20 euros  

Valor da inscrição para estudantes e bolseiros* – 5 euros 

Valor da inscrição para público* – 10 euros 

 

*As inscrições devem ser pagas até 1 de Novembro 

 

 

 

 


