
CALL FOR ABSTRACTS 

Colóquio: Reforma. Conservação. Revolução. 

Colóquio de Estudos Políticos 

16-17-18 de Maio 

Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa 

Sala: Anfiteatro III 

Organizado pelo Núcleo de Estudos Políticos da Universidade de Lisboa (NEPUL) 

  

Keynotes: A designar 

  

Call for abstracts: 

  

O Núcleo de Estudos Políticos da Universidade de Lisboa tem o prazer de convidar para o seu terceiro 

colóquio todos os estudantes, professores e investigadores de Ciência ou Filosofia Política a enviar as 

suas propostas de resumo.  

Estas deverão ser entregues em português ou inglês.  

  
Este ano, o Núcleo de Estudos Políticos encontra-se interessado em promover o debate quanto àqueles 

que são tomados como três grandes paradigmas no que toca à ação política por excelência e quais o 

objetivos que a movimentam. Neste sentido, gostaríamos de criar as condições para uma discussão 

abrangente onde estes são compreendidos criticamente tanto nas suas fundamentações teóricas como 

também nas suas consequências práticas. Para este fim, propostas que buscam analisar doutrinas 

filosóficas serão tão bem aceites como aquelas que procuram compreender uma situação particular de 

carácter mais pontual. 

  

Regras de Submissão: 

  

As submissões deverão ser entregues num anexo em PDF sem qualquer referência acerca do autor.  

Todas as submissões deverão ser enviadas para a conta email nestudospoliticosATgmail.com tendo como 

título “Submissão Nepul Ref. Con. Rev.”. 

O texto do email enviado deverá conter o nome do autor da submissão, a sua conta de email e a 

instituição à qual se encontra ligado. 

As submissões serão apresentadas a uma comissão científica para serem avaliadas numa prova cega. 

  

  
Entre os tópicos de interesse encontram-se (de modo não exaustivo): 



  

  
- Fundamentação teórica de cada um destes paradigmas ; 

- Aceções nas quais eles podem ser compreendidos; 

- Críticas produzidas contra eles; 

- Qual a lógica inerente a cada um; 

- Escolas contemporâneas destes; 

- Sua relação com a situação política atual; 

- Outros temas relacionados com o assunto em causa; 

  

  
Resumos de 250-500 palavras. 

(Lembramos a possíveis interessados que as comunicações irão rondar os 20 min) 

Prazo de entrega: 8 de Abril 

  

As decisões finais serão feitas até meados de Abril. 

  

Contacto: nestudospoliticos@gmail.com 

  

Comissão organizadora:  

Catarina Tello de Castro (IEP-UCP, nepUL) 

Rui Filipe (CFUL, PRAXIS, nepUL) 

Sara Totta (CFUL, HPhil, nepUL) 

  
  

  
Centro de Filosofia da Universidade de Lisboa  

Grupo Praxis 
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CALL FOR ABSTRACTS 

Colloquium: Reforma. Conservação. Revolução. 

Political Studies Colloquium 

May 16th-17th-18th 

Faculty of Letters of the University of Lisbon 

Room: Amphitheatre III 

Organized by Núcleo de Estudos Políticos da Universidade de Lisboa (nepUL) 

  

Keynotes: TBC 

  

Call for abstracts: 

  

The Núcleo de Estudos Políticos da Universidade de Lisboa has the great pleasure of inviting all 

students, professors and researchers in Political Science or Political Philosophy to send their 

abstracts proposals for its third colloquium.  

These must be sent in Portuguese or English. 

This year the Núcleo de Estudos Políticos is interested in promoting the debate on these three famous 

paradigms of political action and their goals. Keeping this in mind, we would like to promote a wide 

discussion where these paradigms are critically understood in their theoretical foundations and in their 

practical consequences. Hence, proposals that analyse these philosophical doctrines will be as welcomed 

as those which seek to understand a particular situation of a more confined nature.  

  

  

Submission Rules: 
  
Abstracts must be submitted in a PDF attachment without any reference to the author.  

All submissions must be sent to the nepUL email address: nestudospoliticosATgmail.com with the title 

“Submission Nepul Ref.Con.Rev”.  

In the email text we ask for the author’s name, his/hers email address and his/hers academic affiliation.  

Submissions will be presented to a scientific commission for blind review. 

  

Topics of interest: 

  

- Theoretical foundations of each of these paradigms; 

- Bearings in which they can be understood; 

- Criticism produced against them; 



- The logic inherent to each one; 

- Contemporary schools of these; 

- Their relation with the current political situation; 

- Other issues related to the subject matter; 

  
  
  
Deadline: 8 de April 

Abstracts must be between 250 and 500 words. 

Presentations should last 20 minutes. 

Final decisions will be sent to candidates in mid-April. 

  

Contact: nestudospoliticos@gmail.com 

  

Organizing Committee:  

Catarina Tello de Castro (IEP-UCP, nepUL) 

Rui Filipe (CFUL, PRAXIS, nepUL) 

Sara Totta (CFUL, HPhil, nepUL) 

  
  
Centro de Filosofia da Universidade de Lisboa  

Praxis Research Group 
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