
 

 

 

Call For Papers 

IV Conferência Rumos da Sociologia do Conhecimento, Ciência 

e Tecnologia em Portugal 

ST Conhecimento, Ciência e Tecnologia, da APS 

 

Nos dias 10 e 11 de setembro de 2019 realiza-se, no Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar, 

Universidade do Porto, a IV Conferência Rumos da Sociologia do Conhecimento, Ciência e Tecnologia 

em Portugal, da secção temática Conhecimento, Ciência e Tecnologia, da Associação Portuguesa de 

Sociologia. Este evento pretende dar a conhecer o trabalho que se desenvolve em Portugal neste 

âmbito, interpelando quem faz parte desta secção temática, mas estendendo o apelo a todos/as os/as 

que se interessam por estas matérias, embora membros de outras secções, noutros domínios da 

sociologia e das ciências sociais. Pretende-se que este seja um momento de maturação do 

mapeamento destes estudos em Portugal, promovendo-se um maior aprofundamento de linhas já 

desenvolvidas, bem como o debate entre as várias abordagens. 

Entendeu-se ainda relevante procurar cruzamentos com competências locais, divulgando o trabalho 

que se vem desenvolvendo na área da secção temática no contexto da biomedicina e trazendo ao 

debate investigadores desta área. Assim, a conferência está estruturada no sentido de incluir uma 

palestra e uma mesa-redonda que, focando questões dos estudos de ciência e tecnologia, serão 

centradas em casos das ciências da vida e da saúde. A palestra de abertura contará com a participação 

de Rob Hagendijk que tem trabalhado, na perspetiva dos estudos de ciência e tecnologia, as doenças 

raras e medicamentos órfãos. A mesa redonda incluirá a participação de especialistas dos estudos de 

ciência e tecnologia bem como das ciências da vida e da saúde. 



Os resumos devem ser enviados até dia 15de maio, utilizando o formulário em 

https://conhecimentoctaps.wordpress.com/conferencia-2019/. Não deverão exceder as 500 palavras, 

devendo incluir o título, o nome do(s) autor(es), afiliação institucional e contactos. O(s) autores serão 

notificados da aceitação das comunicações até dia 31 de maio. 

O/as organizador/as: 

Ana Raquel Matos, 

Maria Strecht Almeida 

Pedro Xavier Mendonça 

 

INFORMAÇÕES RELEVANTES 

Data da Conferência – 10 e 11 de setembro de 2019 

Data limite para envio dos resumos – 15 de maio de 2019 

Data limite para notificação de aceitação dos resumos – 31 de maio de 2019 

O período de inscrições abrirá logo depois de comunicados os resultados das submissões de propostas 

de comunicação. 

Valores da inscrição 

Participantes com comunicação – 20 euros 

Participantes sem comunicação – 10 euros 

Estudantes e bolseiros* – 5 euros 

* com ou sem comunicação 

https://conhecimentoctaps.wordpress.com/conferencia-2019/

