CHAMADA DE ARTIGOS 2021

C&T | N.º6
A revista internacional de arte e antropologia das imagens, Cinema & Território, pretende
reunir, no seu n.º 6-2021 sob o tema Género no Cinema –, trabalhos que espelhem esta
realidade, através de uma contribuição alargada à vasta área que o conceito de território
nos traz e o cinema promove.

*****

TEMÁTICA: Género no Cinema
Para o n.º 6 da Cinema & Território inspirámo-nos na temática relacionada com as
questões ligadas às teorias feministas de género e à sua representatividade através da
imagem, seja na tela cinematográfica, nas plataformas de streaming, nas redes sociais, ou
mesmo através da película fotográfica, também ela potencialmente digital, permitindo-se
um olhar a partir das seguintes linhas para os trabalhos a submeter:
▪
▪
▪
▪
▪

Identidade de género;
Sexualidade e género;
Etnografia feminista;
Geografias feministas;
Cinema e teorias feministas.

Estas linhas que servem de orientação não serão impeditivas da vontade do investigador,
aceitando-se outras propostas de abordagem da temática em título.

CALENDÁRIO | NOVAS DATAS
Prazo de envio de resumo: 30 de abril de 2021
Comunicação de aceitação de resumo: até 15 de maio de 2021
Prazo de envio de artigo: 02 de julho de 2021
Comunicação de aceitação de artigo: até 31 de julho de 2021
Previsão de publicação: novembro/dezembro de 2021
Aceitam-se contribuições em português, inglês, francês, espanhol.
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Podem apresentar trabalhos investigadores doutores e profissionais. São permitidos
trabalhos de doutorandos supervisionados por doutores.
As propostas deverão ser enviadas para o endereço ct-review@mail.uma.pt e devem
respeitar as “Instruções para Autores” da revista disponíveis em: https://ctjournal.uma.pt/instrucoes-para-autores/
Para mais informações relativas a esta publicação eletrónica consultar o site da revista
em: https://ct-journal.uma.pt/
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