CHAMADA DE COMUNICAÇÕES
O Congresso Internacional A Europa como espaço de diálogo intercultural e de
mediação decorrerá nos dias 26 e 27 de abril de 2018, na Universidade do Minho.
A comissão organizadora convida todos os interessados no tema do congresso a
participarem com a apresentação de trabalhos. Serão bem acolhidas as propostas que
procurem promover o debate interdisciplinar sobre desafios contemporâneos da
sociedade atual abordando temas como as migrações, a diversidade, a comunicação
intercultural e a mediação, com vista a aprofundar a construção de sociedades mais
acolhedoras, inclusivas e pacíficas. Os tópicos propostos para a apresentação de trabalhos
são os seguintes:
•
•
•
•
•
•

Comunicação Intercultural
Educação Intercultural
Estudos Culturais
Direitos Humanos
Mediação Social
Novos Desafios na Europa

Poderão ser submetidas propostas para comunicação oral e poster.
Línguas oficiais do congresso: Português, Francês, Espanhol e Inglês.
Instruções de submissão
Os resumos terão uma extensão máxima de 500 palavras, devendo ser enviados através
do formulário disponível no site do evento http://www.lasics.uminho.pt/congressodim.
As propostas de comunicação deverão ser submetidas em Português, Francês, Espanhol
ou Inglês.
Cada participante só poderá assinar no máximo duas propostas, como primeiro autor.
Para questões relacionadas com o
contacte: congressodim2018@gmail.com.
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por

favor,

Deste congresso resultará a publicação de um livro de atas em formato eletrónico com as
comunicações apresentadas no congresso.
DATAS IMPORTANTES
Data limite de submissão de resumos: 15 de dezembro de 2017 (NOVA DATA)
Data de notificação dos autores: 31 de janeiro de 2018
Data limite de inscrição no congresso: 30 de março de 2018
Data limite para envio do texto completo: 9 de abril de 2018

CALL FOR PAPERS
The International Congress “Europe as a space for intercultural dialogue and mediation”
will take place on 26 and 27 April 2018 at the University of Minho.
The organizing committee invites all those interested in the theme of the congress to
participate with the presentation of papers. Proposals that seek to promote the
interdisciplinary debate on the challenges of contemporary society will be welcome,
addressing issues such as migration, diversity, intercultural communication and
mediation. The topics proposed for presentations are the following:
•
•
•
•
•
•

Intercultural Communication
Intercultural Education
Cultural Studies
Human Rights
Social Mediation
New Challenges in Europe

Proposals for oral communications and posters may be submitted.
Official languages: Portuguese, French, Spanish and English.
Submission Instructions
The abstracts will have a maximum extension of 500 words and should be sent through
the form available on the event website http://www.lasics.uminho.pt/congressodim.
Communication proposals should be submitted in Portuguese, French, Spanish or
English.
Each participant can only sign up to two proposals, as first author.
For questions regarding the
congressodim2018@gmail.com.
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Full texts resulting from communications presented at the congress will be publish in an
ebook.
KEY DATES
Submission deadline: December 15, 2017 (NEW DEADLINE)
Notification of authors: January 31, 2018
Registration deadline: March 30, 2018
Full text submission deadline: April 9, 2018

