III Conference Comunicating Science
in a Changing World
18-19 October
Call for Papers

Third conference Communicating Science in a Changing/Globalized World
is set up to 18 and 19 of October at UBI, Portugal.
Directed to researchers, scientists, journalists, students and librarians,
this conference gathers experts from Sciences and Humanities to reflect on the
sense and status of Science Communication in a Global and changing
environment. Communicating ongoing research, and research results, is a rich
and multi-layered activity covering several areas not commonly associated with,
namely
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Research ethics
Publication integrity
Public knowledge of science
Fake news
Media literacy
Research and Higher Education policies
R&D evaluation and funding
Political and economical agendas
Epistemological worldviews
Science policies
Public and political deliberation

Echoing these thematic lines, this year’s conference will develop along
four main symposia: Academic Publication, Slow Science, Science in the
Media, and Women in Science. This division covers science communication
inter pares; epistemological reflection on the scope and meaning of current
trends in science and science policies; public communication of science; and the
actual, perceived and future role of women in the collective undertake science is.
We warmly invite you to submit an abstract to the 3nd International
Conference Communicating Science, within the thematic scope of the event.

Abstracts should have 1500 to 2500 characters. They should include a title,
introduction, object, methodology, analysis and expected results. Authors should
also state their name and of their co-authors, the institution they represent, and
a contact-email.

IMPORTANT DATES
Abstract submission: July 31
Acceptance notification: August 31
Deadline for registration of authors with accepted proposals:
• Early bird: September 15
• Late registration: September 30
Full paper submission: November 30

Article Submission
All articles must be submitted by e-mail (Format: .rtf, .doc or .odt) to the
following address: comunicarciencia@labcom.ubi.pt
Selection criteria
Papers will be subject to a double blind peer review process.
Topics of Interest
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Science Publication
Publication integrity
Libraries and virtualization
Bibliometrics and science evaluation
Science policies and funding
Science evaluation
Slow Science
Research ethics
Design and visual display of scientific data
Communicating science to scientists and to the general public
Qualitative indexes, directorys and journal databases
Information and knowledge management
Altmetrics and online academic tools
Data mining

Working Languages
Portuguese, English, Spanish, and French.
Conference outputs
•

Papers presented at the conference can be submitted the journal
Communication Studies (ISSN: 1646-4974) currently indexed in Scopus,
ERIH, DOAJ, EBSCO, Latindex, Redib et alia; and to Eikon (ISSN: 21836426), indexed in Redib and DOAJ.

•

Selected papers will be published in a book (not proceedings). Accepted
languages for this publication are english and portuguese. This book will
have a paperback edition, and an Open Access electronic edition, to
maximise dissemination.

For further inquiry into the conference contact:
Anabela Gradim (anabela.gradim@labcom.ubi.pt)
Catarina Moura (cmoura@ubi.pt)

III Conferência Comunicar Ciência
num Mundo em Mudança
18-19 de Outubro
Chamada de Trabalhos
A Terceira Conferência Comunicar Ciência num Mundo em Mudança/
Globalizado está marcada para os dias 18 e 19 de outubro na UBI, Covilhã.
Dirigida a investigadores, cientistas, jornalistas, estudantes e bibliotecários, esta
conferência reúne especialistas de Ciências e Humanidades para refletirem sobre
o sentido e estatuto da Comunicação científica num mundo globalizado e em
mudança. Comunicar investigações em curso e resultados de investigação é uma
atividade complexa e multifacetada, abrangendo áreas com as quais não é
normalmente associada, nomeadamente
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ética da investigação
Integridade da publicação
Comunicação e disseminação
Conhecimento público de ciência
Fake News
Literacia mediática
Políticas de investigação e educação superior
Avaliação e financiamento de I&D
Agendas políticas e económicas
Mundividência epistemológica
Políticas científicas
Deliberação pública e política

Ecoando estas linhas temáticas, a conferência deste ano desenvolve-se a partir
de quatro painéis principais: Publicação Académica, Slow Science, Ciência nos
Media e Mulheres na Ciência. Esta divisão abrange a comunicação científica
inter pares; a reflexão epistemológica sobre o alcance e significado das
tendências atuais em Ciência e nas políticas de Ciência; a Comunicação Pública
de ciência, desde os aspectos de "tradução" aos aspectos deliberativos aí
contidos; e o papel real, percebido e futuro da mulher no empreendimento
coletivo que a ciência é.

A III Conferência Internacional Comunicar Ciência convida à submissão de
propostas (abstracts) a apresentar nas sessões temáticas do evento.
Os abstracts devem ter entre 1500 e 2500 caracteres. Devem incluir título,
introdução, objecto, metodologia, análise e resultados esperados. Devem ainda
indicar o autor e co-autores, instituição de pertença, e e-mail de contacto.

DATAS IMPORTANTES
Submissão de resumos: 31 de julho
Notificação de aceitação: 31 de agosto
Prazo para inscrição de autores com propostas aceites:
• 15 de setembro
• 30 de Setembro
Envio de trabalho completo: 30 de novembro
Submissão de resumos
Todos os resumos devem ser submetidos por e-mail (formato: .rtf, .doc ou .odt)
para o seguinte endereço: comunicarciencia@labcom.ubi.pt
Critérios de Selecção
Os abstracts serão objecto de um processo de double blind peer review.
Tópicos de Interesse:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Publicação Científica
Integridade da publicação
Bibliotecas e virtualização
Bibliometria e avaliação científica
Políticas de ciência e financiamento
Avaliação de Ciência
Slow Science
Ética da Investigação
Design e visualização de dados
Comunicação de Ciência a públicos especializados ou não-especializados
Índices qualitativos, directórios e bases de dados de publicações
Gestão da informação e do conhecimento
Data mining
Altmetrics e ferramentas académicas online

Idiomas de trabalho
Português, Inglês, Espanhol e Francês.
Resultados da conferência
•

Os trabalhos apresentados na conferência podem ser submetidos à
revista Communication Studies (ISSN: 1646-4974) atualmente indexada
na Scopus, ERIH, DOAJ, EBSCO, Latindex, Redib et alia; e à revista Eikon
(ISSN: 2183-6426), indexada no Redib e DOAJ.

•

Um conjunto seleccionado de comunicações serão publicadas em forma
de livro (não actas), admitindo como línguas de trabalho o português e o
inglês. Este volume terá uma edição brochada em papel, e uma edição
electrónica de acesso aberto, optimizada para motores de busca, para
maximizar a disseminação.

Outras questões ou dúvidas:
Anabela Gradim (anabela.gradim@labcom.ubi.pt)
Catarina Moura (cmoura@labcom.ubi.pt)

