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Este ciclo de seminários e workshops inicialmente designado “Sociologia do Tempo” 
pretende constituir-se como espaço de reflexão sobre a importância do tempo, dos 
ritmos e das temporalidades na compreensão do mundo social, na sua diversidade e 
multiplicidade.  
Inclui apresentações e debates acerca de conceitos, metodologias e propostas artísticas 
e criativas, envolvendo questões relacionadas com as temporalidades e os tempos 
sociais. 
É um ciclo aberto a propostas de participação de tod@s os que queiram juntar-se, 
apresentando um ponto de vista, uma atividade ou uma metodologia. 
 
III. ACADEMIC TIMESCAPES 
Com realização a 22 de maio de 2017, na sala de atos do Instituto de Ciências Sociais, da 
Universidade do Minho, entre as 14.30 e as 18h, o terceiro evento deste ciclo, 
“Academic Timescapes”, pretende ser um fórum de debate sobre os desafios ao uso do 
tempo na academia e respetiva influência na produção do conhecimento, 
nomeadamente enfrentando as seguintes questões:  
Como viver num tempo em aceleração constante, em que cada vez mais temos a 
sensação de não ter tempo? Como conciliar o tempo pessoal com o tempo do trabalho, 
num tempo em que as tecnologias esbatem as suas fronteiras e apesar de não dito, nos 
parece ser exigido viver num tempo contínuo dedicado ao trabalho? Não é o ‘tempo’ ao 
mesmo tempo poder e subjugação, transformando as relações entre pares e a sua 
capacidade de produção de conhecimento? Como tornar visível o tempo invisível tão 
relevante na produção de conhecimento?  
 
Estruturado em duas partes, temos como convidado especial Filip Vostal, o qual vai 
proferir uma palestra sobre o tema “On temporal regimes of knowledge production”, 
seguido de um diálogo com Madalena Oliveira (UM), Teresa Carvalho (UA), Óscar 
Gonçalves (UM), Cidália Silva (UM), Manuel Pinto (UM) e Emília Araújo (UM).  
Com entrada livre, convida-se toda a comunidade académica a participar neste fórum 
de reflexão.  
 
 
Filip Vostal is a junior researcher at the Centre for Science, Technology, and Society 
Studies, Institute of Philosophy of the Czech Academy of Sciences and teaches social 
theory at the Anglo-American University in Prague. His research interests encompass 
sociology of time, social studies of science and critical social theory. He is the author 
of the book Accelerating Academia: The Changing Structure of Academic Time (Palgrave 
Macmillan 2016).  


