
Usar este modelo para a submissão de propostas de comunicação: incluir aqui o título da 

comunicação proposta, sem alterar a formatação (respeite integralmente a formatação) 

 

Nome do primeiro autor 

Instituição a que pertence o autor 

Email 

 

Nome do segundo autor, se existir 

Instituição a que pertence o coautor 

Email do coautor, se existir 

 

 [No caso de haver mais do que um ou dois autores, repetir a informação relativa a nome, instituição 

e email, pela mesma ordem.] 

 

Resumo 

Incluir aqui o resumo da comunicação proposta, até 300 palavras. A submissão de propostas de 

comunicação, numa das línguas do congresso, deve ser feita para o email 

historiadojornalismoemportugal@gmail.com, até ao dia 19 de setembro de 2021. Cada autor 

poderá apresentar até duas comunicações individuais e, eventualmente, uma terceira, desde que pelo 

menos uma das comunicações seja em coautoria. É requisito obrigatório que os autores possuam o 

grau de mestre ou um currículo profissional ou académico relevante, sendo desejável que possuam 

o grau de doutor. Preferem-se comunicações inéditas que acrescentem novo conhecimento aos 

estudos sobre fotojornalismo e fotojornalistas ou comunicações que apresentem um novo ângulo de 

interpretação e análise para um tema já abordado. As propostas serão sujeitas a um processo 

seletivo. Os autores cujos trabalhos sejam aceites poderão apresentar comunicação na conferência, 

pagando a respetiva taxa de inscrição (se não estiverem isentos do pagamento). Também poderão 

enviar os textos completos das suas comunicações, para publicação em livro eletrónico com ISBN, 

após arbitragem. No caso de comunicações coletivas, pelo menos um dos autores da proposta de 

comunicação terá de participar no evento. Só serão emitidos certificados de participação e 

comunicação a investigadores que efetivamente participem na conferência. 

 

Palavras-chave 

Incluir aqui até cinco; palavras-chave; separadas; por ponto; e vírgula. 

 

 



Eixos temáticos (escolher um e eliminar os restantes): 

 

1. História do fotojornalismo 

 

2. Vida e obra de fotojornalistas (biografias profissionais) 

 

3. Agências de fotojornalismo e fotojornalismo de agência 

 

4. Fotojornalismo e dispositivos móveis 

 

5. Fotojornalismo, Web e redes sociais 

 

6. Fotojornalismo e narrativas transmediáticas 

 

7. Formatos, géneros, fronteiras, experimentação e inovação em fotojornalismo 

 

8. Análise do discurso fotojornalístico 

 

9. Tecnologia e técnicas em fotojornalismo 

 

10. Ética do fotojornalismo 

 

11. Teoria e teóricos do fotojornalismo 

 

12. Ensino do fotojornalismo 

 


