PRIMEIRA CHAMADA
O conceito de ‘crise’ é evasivo e mutável conforme as condições com que se depara e
surge. Discursivamente enquadrado muitas vezes em relação a conjunturas sociais, a
disrupções e a experiências de descontinuidade, o sentido deste termo tem em si
incorporados momentos de vulnerabilidade individual e coletiva, vividos e imaginados
ao longo da história. Nesta linha, a ‘crise’ tem sido um poderoso motor que mobiliza
disposições afetivas, com impacto no modo como os atores sociais participam, se
empenham em (e fazem sentido de) práticas linguísticas, semióticas e comunicativas
que agem na mediação de formas e dinâmicas em mudança de identificação e relação
social.
Apesar da grande carga de ação simbólica inerente ao seu sentido, a ‘crise’ é também
perpassada pelo desafio da (re)produção de desigualdades materiais concretas. Tal
tem sido o caso das crises instigadas pelas bem conhecidas condições
socioeconómicas e de saúde ao longo dos últimos séculos. Se por um lado ajudaram a
(re)constituir, em processos de longa duração e através de diversos contextos, a
distribuição desigual de recursos materiais, as ‘crises’ também forjaram novas lógicas
de organização social e formas, nem sempre previstas, de reorganização política.
O V Simpósio internacional da EDiSo 2021 pretende tratar estas questões, convidando
à apresentação de trabalhos que abordam, de uma perspetiva discursiva,
sociolinguística, e semiótica, o estudo das vulnerabilidades e disrupções em tempos
de crise. Agradecem-se contribuições que ajudem a lançar luz sobre os processos da
sua apreensão, do seu impacto e da sua (re)significação, e sobre a contribuição que
os estudos do discurso trazem para a sua compreensão.

Envio de propostas
Serão recebidas propostas de mesas redondas, oficinas, painéis temáticos, sessões
de análise de dados, comunicações livres e outros formatos de atividades. O envio de
propostas deve ser feito no seguinte link: https://forms.gle/UC8a9C3vVVVdSjQ58
As propostas devem incluir as seguintes informações:

1. Tipo de atividade (painel, oficina, mesa redonda ou outro tipo de atividade).
2. Coordenadore da atividade.
3. Título.

4. Resumo dos objetivos, conteúdo e enfoque da atividade (máximo de 300
palavras).
5. Definição sobre a natureza aberta ou fechada da atividade.
6. No caso de atividades abertas, especificar quantas contribuições podem ser
aceitas para a atividade.
7. No caso de oficinas ou sessões de análise de dados, especificar o tipo de
contribuição que participantes deverão enviar para a atividade na segunda
convocatória.
Para a elaboração das propostas, é importante considerar:



Foram estabelecidos períodos de 1h30 (dois por dia), sempre entre 16h-20h no
horário CET (Central European Time). Portanto, toda proposta deverá ajustarse a esses períodos.



No caso dos painéis temáticos, deverão contar com no mínimo três e no
máximo quatro contribuições. Para fomentar a interação e o intercâmbio de
ideias durante o simpósio, recomenda-se que todos os painéis temáticos
prevejam, além das três ou quatro contribuições, uma pessoa com a função de
debatedora.

Calendário:



Primeira convocatória. 1 a 26 de março de 2021: apresentação de propostas
coletivas (mesas redondas, oficinas, painéis temáticos, sessões de análise de
dados etc.).



Avaliação de propostas. 27 de março a 8 de abril de 2021.



Comunicação de aceite de propostas. 9 de abril de 2021.



Segunda convocatória. 12 de abril a 9 de maio de 2021: apresentação de
comunicações livres, de contribuições individuais a painéis temáticos (abertos
e fechados) e oficinas ou outras atividades já propostas.



Avaliação de contribuições individuais. 10 a 21 de maio de 2021. Estas
avaliações serão realizadas: pelo comité científico do simpósio, no caso das
contribuições livres; pelas coordenações das atividades propostas na primeira
convocatória, no caso de contribuições a painéis, oficinas e outros formatos.



Comunicação de aceite de contribuições individuais: 24 de maio de 2021.

