Apelo a contribuições
Revista CEM/Cultura, Espaço e Memória 9 – 2018
«Erros meus, fortuna nossa: da falha como acerto»
Editores: Celina Silva, Francisco Topa, John Greenfield e Maria João Reynaud

O CITCEM – Centro de Investigação Transdisciplinar «Cultura, Espaço e Memória»
convida ao envio de propostas de artigos para a sua Revista CEM/Cultura, Espaço e Memória 9
– 2018, subordinada ao tema Erros meus, fortuna nossa: da falha como acerto.
O objetivo deste número da revista é o de promover uma reflexão sobre o conceito de erro
e sobre a sua importância, particularmente na investigação científica e no processo criativo.
Recentemente o CITCEM organizou um encontro subordinado a este amplo tema,
abrindo oportunidades para uma reflexão inter, pluri e transdisciplinar. O CITCEM congrega
investigadores de diferentes áreas, como a História, a Geografia, a Arqueologia, a Demografia, a
Literatura, a Arte, a Museologia, o Cinema e a Cultura Digital.
No sentido de abrir e aprofundar a discussão aí lançada, e a incorporar na CEM 9,
convidamos a comunidade científica, nacional e internacional, a apresentar propostas de
comunicação, nas seguintes áreas temáticas seguintes:
– O conceito de erro e de falha
– A importância do erro na investigação científica
– A falha no processo criativo
– O direito a errar
Estes eixos temáticos poderão desdobrar-se em muitos outros tópicos, em diversos
campos disciplinares, de acordo com as propostas a submeter, as quais se pretendem
desafiantes e convergentes com a temática enunciada.

Línguas aceites: português, inglês, francês e espanhol
Data de submissão: 31 maio 2018
Data de notificação: 30 julho 2018
Publicação: 15 dezembro 2018
Contactos: citcem@letras.up.pt, tlf. +351 22 607 71 77
Mais informação em: www.citcem.org e em anexo o PROGRAMA EDITORIAL CEM / cultura, espaço
& memória

Call for papers
Journal CEM/Culture, Space and Memory, 9 – 2018
«My Errors, our Fortune: When Mistakes Lead to
Enhancements»
Editors: Celina Silva, Francisco Topa, John Greenfield and Maria João Reynaud

The CITCEM - Transdisciplinary Research Centre «Culture, Space and Memory» invites
researchers to submit papers to be published in its Journal «CEM / Cultura, Espaço e Memória
9 – 2018», on the theme My Errors, our Fortune: When Mistakes Lead to Enhancements.
Recently, CITCEM organised a conference on this comprehensive topic, aimed at
gathering different research approaches and opening opportunities for inter-, multi- and
transdisciplinary research. CITCEM brings together researchers from a wide range of domains
such as History, Geography, Archaeology, Demography, Literature, Art, Museology, Film,
Digital Culture, etc.
The main goal of this number is to reflect on the concept of errors and their importance,
in particular in academic research and in the creative process.
We would like to invite the national and international academic communities to submit
proposals for papers in the following thematic areas:
– The concept of errors and mistakes;
– The importance of errors in academic research;
– Mistakes in the creative process;
– The right to err.
These lines can be deployed on many other topics in various disciplinary fields, in
accordance with the submitted proposals, which should be both defying and convergent with the
aforementioned thematic.
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More information at www.citcem.org and see the attached EDITORIAL PROGRAMME
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