CALL FOR PAPERS
VIII GENDERCOM (Convénio Internacional sobre Género e Comunicação)
12-13-14 OUTUBRO 2022 (UNIVERSITÀ DELLA TUSCIA -VITERBO- ITÁLIA)
Modalidade de participação em presença e online
Em outubro de 2022 vai ter lugar uma nova edição de GENDERCOM, convénio internacional sobre
Género e Comunicação, habitualmente organizado pela Universidade de Sevilha.
GENDERCOM é um convénio bianual dedicado à análise crítica da construção das identidades de
género na sociedade e nos meios de comunicação. Uma ocasião de confronto e contacto entre
estudiosos que se ocupam do âmbito complexo e multiforme dos gender and media studies, que
visa valorizar percursos de pesquisa originais quanto a temas, método, abordagens de estudo ou
perspetivas socioculturais.
Para além da sua premente atualidade, as temáticas centrais do convénio são significativas por
diversas razões, entre elas pela natureza complexa e mutável dos produtos, tecnologias e atores
dos sistemas de comunicação e as implicações sociopolíticas das narrações dos media, sobretudo
em relação a persistentes desigualdades de género.
O convénio foca-se na existência, nos meios de comunicação, de resistências culturais, formas de
discriminação, estereótipos e manifestações de violência associados às identidades de género ou
orientações sexuais, conjuntamente com o surgimento de novas sensibilidades que promovem e
difundem ideias, imagens e narrações mais articuladas, inclusivas e respeitosas das diversidades.
A oitava edição do evento, organizada pela Università della Tuscia, pela Sapienza, Università di
Roma, e pela Universidade de Siviglia, terá lugar a 12 (online), 13 e 14 de outubro (presencial) na
Università degli Studi della Tuscia em Viterbo, a cerca de uma hora de distância de Roma.
As línguas do convénio serão inglês, espanhol, português e italiano.
O abstract, redigido numa das quatro línguas previstas, não deverá superar as 1000 palavras e
deverá ser enviado através de carregamento no link à disposição até dia 20 de setembro de 2022.
O custo de inscrição é de € 120,00 + € 40,00 por cada signatário adjunto da proposta
Para oradores e oradoras da UNITUS, a inscrição no Convénio é financiada a 100%
Datas importantes
20 de setembro de 2022 - Deadline para apresentação dos abstracts
30 de setembro de 2022 – Notificação de aceitação das propostas
07 de outubro de 2022 – Fim do prazo para o pagamento da quota de inscrição no Convénio
31 de dezembro de 2022 – Fim do prazo para o envio do texto para publicação. Os trabalhos serão
publicados em GENDERISING. REDESIGNING GENDER
Junho de 2023 - Data prevista para a publicação dos textos
Mais informações em: https://gendercom.org

