
International Conference
CALL FOR PAPERS

NOVO PRAZO: Submissão de resumos
até 15 fevereiro 2014

Datas
9-11 julho 2014

Locais
Faculdade de Letras | Universidade do Porto | Casa da Música

Porto, Portugal

Coordenadores
Andy Bennett (AU) e Paula Guerra (PT)

Comissão científica
Andy Bennett, Augusto Santos Silva, Carles Feixa, José Machado Pais, 

Luís Fernandes, Manuel Loff, Paula Abreu, Paula Guerra and Rui Telmo Gomes.

Commissão executiva KISMIF
Ana Oliveira, Hugo Ferro, João Pedro da Costa, João Queirós, Paula Abreu, 

Paula Guerra, Paulo Lemos, Pedro Quintela, Rui Telmo Gomes, Tânia Moreira, 
Teresa Velásquez and Tiago Teles Santos.

Oradores principais confirmados:
Andy Bennett (Universidade de Griffith, AU); Carles Feixa (Universidade de Lleida, 

ES); José Machado Pais (ICS – Universidade de Lisboa, PT); George McKay 
(Universidade de Salford, UK); Will Straw (Universidade de McGill, CAN).



A COORDENAçãO 
DA KISMIF 
INtERNAtIONAL 
CONFERENCE

vem, por este meio, anunciar o “Keep 
It Simple, Make It Fast! 
(KISMIF) Underground music 
scenes and DIY cultures”, 
a ter lugar no Porto de 9 de julho 

a 11 de julho de 2014. A organização da KISMIF Conference está a 

cargo do projeto de investigação Keep It Simple, 
Make It Fast! (PTDC/CS-SOC/118830/2010). A submissão 
de comunicações para a KISMIF Conference está aberta a todas as 
áreas da sociologia, das ciências sociais, incluindo 
o design, a ilustração e as artes plásticas e 
performativas. A Coordenação da KISMIF Conference convida 
investigadores e profissionais de várias disciplinas a participar na 
KISMIF International Conference a nível nacional e internacional. 
Trata-se do primeiro evento científico a realizar em Portugal e 
no quadro europeu acerca desta temática. As cenas musicais 
underground foram, desde há muito tempo, associadas a fortes 
práticas culturais DIY (do-it-yourself). Consequentemente, 
mantendo um registo de reflexão sociológica, apesar de aberto a todas 
as restantes ciências sociais, pretendemos discutir a importância 
de práticas artísticas e musicais underground na sociedade 
contemporânea, quer pela sua volatilidade, quer pela sua inegável 
importância nas culturas juvenis urbanas. As culturas musicais 
urbanas, no que diz respeito ao underground, ainda são consideradas 

como objetos ilegítimos de análise no âmbito do 
emolduramento da teoria social contemporânea. 
No entanto, estas culturas desempenham um papel central no 
funcionamento da (pós)indústria musical e no panorama dos media 
digitais emergentes. Também é nossa intenção clarificar as cenas 
musicais que atravessam as cidades contemporâneas, dando-lhes 
ritmos mas, também, formas específicas de identidade cultural e 
de herança histórica, social e artística. Este Congresso de três dias 
explora o panorama contemporâneo das cenas musicais underground 
urbanas e das culturas DIY num contexto de modernidade globalizada. 
A Coordenação da KISMIF Conference está a programar um programa 
cultural relacionado com a temática estruturante do Congresso no 
cenário singular da Casa da música e da cidade do Porto.



De forma não exclusiva, as COMUNICAçõES 
devem estar relacionadas com os seguintes tópicos:

– Desenvolvimentos da teoria social em torno da música, 
 artes e culturas juvenis urbanas.
– Historicidade, genealogia e diacronia das cenas 
 musicais do pós-guerra até à contemporaneidade.
– Significados, identidades, culturas urbanas e 
 culturas juvenis.
– Envelhecimento e género nas cenas musicais underground.
– Espaços urbanos, cenas musicais e novos movimentos 
 sociais.
– Herança, memórias e artefactos.
– Carreiras DIY: percursos sociais e profissionais.
– Estilo, estética e corporalidade.
– Mercados, fronteiras, memorabilia e retromania.
– Criação artística e cenas musicais underground.
– Desmaterialização da música, vinil, coleccionismo 
 e novos media.
– Novas dinâmicas de inclusão social através da música 
 e práticas underground.
– Efeitos sociais e cognitivos da música e cenas 
 underground: experiencia estética, ética, codificação 
 e descodificação.
– Música e artes para a transformação social, artes 
 nas comunidades e artes enquanto parte da cultura urbana.
– Pedagogias e intervenções fundadas no underground.

A Coordenação da KISMIF Conference gostaria de informar os participantes que 

alguns trabalhos escolhidos da conferência serão publicados numa coleção 
editada por uma editora internacional. 

Mais detalhes em breve: http://kismif.eventqualia.net

INStRUçõES
Os resumos devem ser escritos em Inglês (mas a apresentação 
do trabalho pode ser feita em inglês ou em português), ter 
aproximadamente 250 palavras, e incluir 3-5 palavras-chave. 
Os resumos devem ser enviados juntamente com uma pequena nota 
biográfica dos autores (100 palavras). Pedimos aos participantes que 
submetam o resumo e os seus contactos até 15 de fevereiro de 2014, 
na plataforma virtual do congresso: http://kismif.eventqualia.net. 



instituto
SOCIOLOGIA

O prazo para a notificação de aprovação dos resumos 
é sábado, 15 de março de 2014. 
Mais informações serão disponibilizadas progressivamente na 
Plataforma do Congresso: 

http://kismif.eventqualia.net

Submissão de RESUMOS:
 — desde sexta-feira, 1 novembro 2013
  — até Sábado, 15 fevereiro 2014

AbERtURA DE INSCRIçõES:
 — sexta-feira, 15 novembro 2013
PRAZO final para as inscrições antecipadas: 
 — terça-feira, 15 abril 2014 
PRAZO final para a inscrição de autores com comunicações:  
 — terça-feira, 15 abril 2014 
PRAZO final para as inscrições tardias:
 — Domingo, 15 junho 2014

PREçO das inscrições
 — Antecipada, geral: 100€
 — Antecipada, estudantes: 60€
 — Tardia, geral: 160€
 — Tardia, estudantes: 100€

Patrocinadores

Parceiros
Para mais detalhes sobre 
a KISMIF Conference:
http://kismif.eventqualia.net
https://www.facebook.com/kismif.
conference2014
http://www.punk.pt/conference-2/
kismif.conference@gmail.com


