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CALL PARA A APRESENTAÇÃO DE COMUNICAÇÕES E/OU POSTERS 

SECÇÃO TEMÁTICA CONHECIMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

 

Conhecer a complexidade e as configurações das lógicas identitárias contemporâneas constitui-se 

objetivo central do XI Congresso Português de Sociologia, sob o lema “Identidades ao rubro: 

diferenças, pertenças e populismos num mundo efervescente”. 

Visando apreender as múltiplas contribuições e enfoques da Ciência e Tecnologia (C&T) na 

reconstrução dessas identidades, a call da Secção Temática “Conhecimento, Ciência e Tecnologia” 

abre-se a propostas de trabalhos que se debrucem sobre as questões identitárias na 

contemporaneidade, bem como trabalhos que se venham dedicando ao papel que a C&T assume na 

análise das diferenças e das desigualdades, das pertenças e dos populismos ou dos eventuais processos 

de inclusão e redistribuição em sociedade. 

Esta secção temática promove, assim, uma chamada ampla que abarque a investigação feita sobre as 

questões genéricas do conhecimento, ciência e tecnologia e sociedade, bem como investigação que se 

centre no valor da C&T para uma sociedade emancipatória, sobretudo preocupada com o 

desenvolvimento de abordagens inovadoras para a (re)construção de identidades: sejam elas 

individuais, grupais, profissionais, etc. Enfatizando esse valor da C&T, privilegiam-se ainda trabalhos 

cujas análises visem o desenvolvimento de cidadãos críticos, com uma cultura científica, em diferentes 

áreas, que contribuam para comunidades e sociedades sustentáveis. Neste enquadramento, acolhem-

se propostas sobre: 

· literacias; 

· pensamento/conhecimento crítico e criativo; 

· diálogos interdisciplinares; 

Coordenadores: 

Ana Raquel Matos ( (CES-UC) ) 
 Maria Strecht de Almeida (  I. Ciências Biomédicas Abel Salazar-UP ) 

Pedro Xavier Mendonça (  E.S. Comunicação Social, Centro Nacional de Cibersegurança) 

XI CONGRESSO PORTUGUÊS DE SOCIOLOGIA 

 

IDENTIDADES AO RUBRO: DIFERENÇAS, PERTENÇAS E POPULISMOS NUM 
MUNDO EFERVESCENTE 

 

LISBOA, ESPP/ISCTE-IUL E ICS-ULISBOA 

29 DE JUNHO A 1 DE JULHO, 2020 

 

https://xi-congresso-aps.eventqualia.net/en/2020/home/
https://xi-congresso-aps.eventqualia.net/en/2020/home/
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· diálogo epistémico entre arte e ciência; 

· história da ciência e história da tecnologia 

· participação pública e conhecimento(s); 

· media e competências digitais; 

· ciência, tecnologia e género; 

· tecnologias emergentes e implicações políticas; 

· construção social do quotidiano e tecnologias móveis. 

 

Esta call aceita para análise propostas noutros eixos temáticos, desde que se enquadrem no âmbito 

da secção. 

Deste modo, convidamos todos os sociólogos/as, e investigadores e profissionais correlacionados, ao 

envio de propostas de resumo de investigações situadas em contexto académico e não académico 

como resposta à nossa Call.  

Serão aceites posters e documentos visuais como curtas metragens ou pequenos filmes centrados em 

projetos ou intervenções. Estas propostas, não obstante as diferenças entre contexto académico e 

contexto não académico, devem ser formuladas considerando um enquadramento teórico, objetivos, 

metodologias utilizadas, diagnóstico, resultados e conclusões.  

 

Mais informações e envio dos resumos em https://xi-congresso-aps.eventqualia.net 

Envio de resumos até 13 de fevereiro de 2020. [Prazo alargado] 
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