
Chamada de artigos para dossier temático sobre "Famílias e Tecnologias de 

Informação e Comunicação” da revista Análise Social. 

 

Estudos recentes mostram como, no mundo ocidental, as tecnologias de informação e 

comunicação (TIC) fazem gradualmente parte da rotina diária de milhões de crianças, 

jovens, adultos e seniores. A família contemporânea tornou-se, progressivamente, 

através do uso de uma variedade de tecnologias digitais - Internet, telemóveis, tablets, 

computadores, assistentes virtuais - uma família em rede(s). Mas que tipo de 

oportunidades e desafios levantam estas ligações familiares através das TIC? Quais os 

usos e os papéis das TIC em termos familiares? Como se pode entender a relação 

biunívoca entre TIC e famílias? 

 

Pretende-se que este dossier temático apresente trabalhos originais, de pendor 

teórico ou empírico, sobre a relação entre Famílias e TIC, desenvolvidos em Portugal, 

no Brasil ou em Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa, nas áreas da Sociologia, 

Estudos da Tecnologia e da Comunicação e/ou Psicologia. Os/as autores/as são 

convidados/as a submeter os seus artigos em língua portuguesa ou inglesa. 

 

Alguns dos tópicos/temas para os artigos deste dossier temático podem incluir (mas 

não se limitam a): 

 

 TIC e relações familiares 

 Rotinas/rituais familiares 

 Dinâmicas e relações intergeracionais 

 Conectividade e bem-estar vs. tensões e conflitos 

 Identidades, significados e performances 

 Relacionamentos íntimos/afectivos/amorosos/sexuais 

 Infidelidade/divórcio/rupturas 

 Relação família/trabalho 

 Esfera pública vs. esfera privada (privacidade/segurança/vigilância) 

 Famílias migrantes/transnacionais 

 

Submissão: 

 

Todos os resumos (500 palavras no máximo) devem ser enviados no formato .doc 

até 29 de Março de 2019 para a equipa editorial deste dossier temático: 

http://analisesocial.ics.ul.pt/
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Uma vez submetidas, as versões finais dos artigos serão sujeitas a um processo de 

revisão sendo enviadas para avaliação a dois revisores externos, em regime de duplo 

anonimato. Apenas serão publicados os artigos que forem aprovados através deste 

sistema de avaliação. O dossier será composto apenas por 4 artigos. 

 

As normas e procedimentos para os/as autores/as, estão disponíveis aqui. 

 

Datas importantes: 

Recepção de resumos de artigos – (máximo 500 palavras) 29 de Março de 2019 

Decisão das editoras sobre os resumos – 14 de Abril de 2019 

Submissão dos artigos completos – (máximo 7000 palavras) 30 de Setembro de 2019 

Decisão das editoras sobre os artigos completos – 31 de Outubro de 2019 

Envio dos artigos para avaliação externa - 10 de Novembro de 2019 

Conclusão da revisão dos artigos pelos/as autores/as - 31 de Janeiro de 2020 

Aprovação final dos artigos do dossier - 15 de Fevereiro de 2020 
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