I ENCONTRO DO GRUPO DE TRABALHO EM
GÉNERO E SEXUALIDADES DA SOPCOM
Cara/o/xs membros e colegas da SOPCOM,
A coordenação do GT esperava já ter conseguido selecionar antes, no ano de 2018, uma data
para o nosso I Encontro.
Vamos agora avançar, com o apoio da Rita Basílio de Simões, com o nosso Encontro. Como
poderão ver abaixo, o esquema é simples, e a vossa participação no evento não exige aturada
preparação, como se de uma conferência de tratasse. Basta olhar para o programa para
percebermos que se trata realmente de um encontro, muito necessário para estreitarmos laços.
O encontro é aberto à comunidade.
Assim, o I Encontro do Grupo de Trabalho em Género e Sexualidades da SOPCOM
(Associação Portuguesa de Ciências da Comunicação) decorrerá em Coimbra, no próximo dia
29 de janeiro, na Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, e tem como objetivo
fundamental proporcionar um espaço de troca de ideias e de conhecimento mútuo dxs
membrxs do GT acerca do trabalho de ensino e de investigação nas áreas do género e das
sexualidades em Portugal.
Partindo do desenvolvimento destas áreas no nosso país, assim como em outros do espaço
lusófono, e da consciência de que ainda muito está por fazer, retomar‐se‐ia aqui um objetivo
que levou à criação do nosso GT: conhecermos o percurso e os projetos futuros das pessoas que
dele fazem parte, de modo a criar sinergias para eventuais projetos futuros.
O programa deste Encontro, abaixo indicado, espelha bem este propósito: permite que cada
participante apresente sumariamente o trabalho que tem vindo a realizar, para, de seguida,
abrir espaço para possíveis projetos conjuntos. Por fim, pretende encetar uma reflexão para
atividades futuras do GT e sua concretização. Contamos, pois, com a vossa presença! Isto é
especialmente importante nesta altura em que o concurso FCT está ainda a decorrer e podem
ainda ser preparadas propostas no seio do GT.
Data: Dia 29 de janeiro de 2019
Local: Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, Colégio de S. Jerónimo, Sala
Multimédia https://goo.gl/maps/hHgp52doVoH2

Programa:
10:15 ‐ 10:30 – Boas‐vindas
10:30 ‐ 11:30 – Apresentação dxs participantes e suas áreas de interesse
11:30 ‐ 11:45 – Pausa para café
11:45 ‐ 13:00 – Apresentação dxs participantes e suas áreas de interesse
13:00 ‐ 14:30 – Pausa para almoço
14:30 ‐ 16:00 – Discussão de possíveis projetos conjuntos (pequenos grupos)
16:00 ‐ 16:15 – Pausa para café
16:15 ‐ 17:00 – Reflexão sobre atividades futuras do GT
NOTA: A fim de reservar um espaço para um almoço em conjunto, agradecemos a confirmação
da presença até ao próximo dia 21 de janeiro. As/os colegas que necessitem de estacionamento
deverão solicitá‐lo até esta mesma data.
Contactos:
gtgeneroesexualidades@gmail.com
Organização
GT Género e Sexualidades

Comissão Organizadora
Silvana Mota‐Ribeiro | Daniel Cardoso | Rita Basílio de Simões

Parceiros
DFCI – FLUC
CEIS20

Ficamos a aguardar a vossa resposta positiva e a vossa essencial presença.

Um abraço,
Silvana, Daniel e Rita

