III Simpósio Internacional EDiSo
Barcelona, UPF, 28-30 junho 2017

Desigualdade e novos discursos sociais

Segunda convocatória
Está aberto o período de convite à participação nas sessões de trabalho do III Simpósio
Internacional da EDiSo — Associação de Estudos sobre Discurso e Sociedade. Contribua
agora com comunicações para Painéis Temáticos, Comunicações livres, intervenções em
Oficinas de Análise de Dados e apresentação de Posters.
•

•

•

•

Comunicações em Painéis Temáticos [PT]: orientadas preferencialmente a investigadores/as

que desejem partilhar resultados de pesquisas e trocar ideias com colegas com interesses
similares. As propostas devem explicitar o painel em que se inscrevem. Pode selecionar o
seu painel aqui.
Comunicações Livres [CL]: orientadas preferencialmente a investigadores/as que desejem
partilhar resultados de pesquisas. Se considerar que o seu trabalho não se ajusta aos painéis
temáticos propostos, pode apresentar o seu trabalho como Comunicação livre.
Oficinas de análise de dados [TAD]: dirigidas preferentemente a novos/as investigadores/as
com trabalhos de investigação em curso que pretendam participar em sessões práticas
sobre metodologias de investigação a fim de obter orientação no seu trabalho. Pode
selecionar a sua oficina aqui.
Posters [PO]: Pensados para a disseminação de resultados finais de investigação, mas
também de trabalhos em curso ou em estados mais iniciais, que possam beneficiar-se de
uma discussão aberta com outros/as investigadores/as.

•

Debates em construção [DC]: continuando o diálogo iniciado em anos anteriores (EDiSoSevilha e Ediso-Coimbra), trata-se essencialmente de apresentar e discutir perspetivas de
trabalho, compartilhar ferramentas, pontos de vista, etc., em ordem, além de confrontar
opiniões, de chegar a consensos e construir conjuntamente propostas de solução ou para
um desenvolvimento posterior. A lista e descrição dos debates em construção encontra-se
aqui.

Instruções aos autores/as
1/ As propostas de comunicação ou contribuição devem conter os seguintes elementos:
a- Título.
b- Nome das/os autoras/es.
c- Língua da comunicação ou contribuição (deve coincidir com a língua do título e do
resumo).
d- Nome do painel, oficina ou debate a que se deseja contribuir (para comunicação
livre ou póster, não é preciso).
e- Resumo da comunicação ou contribuição (máximo 3.000 caracteres com espaços).
f- Bibliografia (máximo 1.500 caracteres com espaços).
2/ A língua em que cada sessão é anunciada (painel, oficina ou debate) não determina a
língua da apresentação das comunicações ou intervenções. As propostas são aceitas em
qualquer língua da área EDiSo.
3/ O tempo disponível para cada comunicação será 25 minutos (15-18 minutos de
apresentação e 7-10 minutos de discussão). Os 5 minutos restantes — até os 30 —
contemplam-se para permitir mudar de sala.
As instruções organizativas específicas para a coordenação de painéis, oficinas e debates em
construção estão aqui.
A avaliação das propostas será feita pela Comissão Científica, tendo em conta a sua
relevância, o seu contributo para a disciplina e a sua relação com o tema do simpósio e os
objetivos da EDiSo.
Envio das propostas aqui.
Inscrição
A inscrição será efetuada em http://edisoportal.org/events. O prazo da inscrição adiantada
terminará no dia 15 de março de 2017.
Preço com
pagamento
Tipos
Preço inscrição
adiantado (até ao
15 de março)
Estudante sócia/o
25€
30€
Estudante não
35€
40€
sócia/o
Sócia/o
50€
60€
Não sócia/o
80€
90€

A EDiSo dispõe de um pequeno fundo para subsidiar parcialmente algumas despesas de
viagens e alojamento. Se é estudante de pós-graduação e não consegue assegurar as suas
despesas por outros meios, por favor indique essa informação no formulário de inscrição e
declare, na sua mensagem de envio por email, que pretende candidatar-se a este fundo, a
ser distribuído por sorteio. Esta informação não afetará a avaliação da sua proposta de
participação.
Comissão organizadora
Josep M. Castellà Lidon (coordenador, Universitat Pompeu Fabra), Manuel Alcántara Plá
(Universidad Autónoma de Madrid), Encarna Atienza Cerezo (Universitat Pompeu Fabra),
Josep M. Cots Caimons (Universitat de Lleida), Olga Cruz Moya (Universidad Pablo de
Olavide, Sevilla), Júlia Llompart Esbert (Universitat Autònoma de Barcelona), Luisa Martín
Rojo (Universidad Autónoma de Madrid), Adil Moustaoui (Universidad Complutense de
Madrid), Luci Nussbaum Capdevila (Universitat Autònoma de Barcelona), Ana Pano Alamán
(Università di Bologna), Gabriela Prego Vázquez (Universidade de Santiago de Compostela),
Montserrat Ribas Bisbal (Universitat Pompeu Fabra), Maria Sabaté Dalmau (Universitat de
Lleida), Francesco Screti (Université de Fribourg).
Comissão científica
Juli Palou Sangrà (coordenador, Universitat de Barcelona), Manuel Alcántara Plá
(Universidad Autónoma de Madrid), Helena Calsamiglia Blancafort (Universitat Pompeu
Fabra), Daniel Cassany Comas (Universitat Pompeu Fabra), Josep M. Castellà Lidon
(Universitat Pompeu Fabra), Eva Codó Olsina (Universitat Autònoma de Barcelona), Josep M.
Cots Caimons (Universitat de Lleida), Olga Cruz Moya (Universidad Pablo de Olavide, Sevilla),
Melinda Dooly (Universitat Autònoma de Barcelona), Carolina Figueras Solanilla (Universitat
de Barcelona), Clara Keating (Universidade de Coimbra), Júlia Llompart Esbert (Universitat
Autònoma de Barcelona), Isabelle Simões Marques (Universidade Aberta), Luisa Martín Rojo
(Universidad Autónoma de Madrid), Elisabeth Miche (Universitat Pompeu Fabra), Adil
Moustaoui (Universidad Complutense de Madrid), Melissa G. Moyer (Universitat Autònoma
de Barcelona), Ana Pano Alamán (Università di Bologna), Lluís Payrató (Universitat de
Barcelona), Miguel Pérez Milans (London University), Gabriela Prego Vázquez (Universidade
de Santiago de Compostela), Joan Pujolar (Universitat Oberta de Catalunya), Montserrat
Ribas Bisbal (Universitat Pompeu Fabra), Maria Sabaté Dalmau (Universitat de Lleida),
Francesco Screti (Université de Fribourg), Marta Tordesillas Colado (Universidad Autónoma
de Madrid), Mireia Trenchs Parera (Universitat Pompeu Fabra), Amparo Tusón Valls
(Universitat Autònoma de Barcelona).

