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Já nada é imóvel no nosso planeta, e, acima de tudo, já quase ninguém permanece no
mesmo lugar ao longo da sua vida, seja pela busca da felicidade, realização pessoal e
curiosidade, seja pela lógica económica global, pelas situações de pobreza, violência,
desordem política, conflitos militares e desintegração social.  Com a Humanidade em
movimento,  as  Humanidades  devem  mover-se.  Sob  este  desígnio,  o  congresso
pretende dar lugar à reflexão sobre o papel das Humanidades perante o tema das
migrações e o seu impacto na vida humana. 
Contando  com  a  presença  de  10  keynote  speakers nacionais  e  internacionais  de
referência  nas  suas  áreas  de  investigação  e  atuação,  o  programa  inclui  40
comunicações, organizadas em 7 painéis, envolvendo cerca de 50 participantes vindos
de todo o mundo. Haverá, ainda, apresentações de diversos projetos de investigação e
de  intervenção social.  Os  painéis  foram distribuídos  em diferentes  tópicos:  Online
Hate  Speech  & Media  Representation  on  Migrants/Refugees;  Language  Attrition;
Performing  Refugees  Experience;  Language  Rights  & Translation/Interpreting  in
Migrant Issues;  Other’s Care World’s Care;  Education for Human Rights;  e  Gender
Studies on Migrants / Refugees. 

A abertura, no dia 27 de abril de 2022, acontecerá no Museu de Arqueologia D. Diogo
de Sousa,  no centro da  cidade de Braga,  sendo que,  nos  dias  28 e 29 de  abril,  a
conferência terá lugar no Campus de Gualtar da Universidade do Minho, em Braga. 

Para mais informações, consulte a página do Congresso:
ENG:  http://ceh.ilch.uminho.pt/ehum2m/
PT: http://ceh.ilch.uminho.pt/ehum2m/?page_id=49&lang=pt

Organização: EHum2M –  Estudos  Humanísticos  em  Migrações  &  Marginalização,
grupo de investigação do Centro de Estudos Humanísticos (CEHUM) da Universidade do
Minho, e seus parceiros.
Contacto: ehum2m@elach.uminho.pt 
Organizador principal: Prof. Orlando Grossegesse (ELACH / CEHUM)
----------------------------------

Opening day

Na tarde do dia  27 de abril terão lugar,  respetivamente, a sessão de abertura com
Sónia  Pereira (Alta-Comissária  para  as  Migrações),  Carla  Sepúlveda (Vereadora  da
Câmara  Municipal  de  Braga)  e  Eugénio  Ferreira (Vice-Reitor  da  Universidade  do
Minho),  bem  como  palestras  a  cargo  de  Gábor  Gyulai (diretor  do  Programa  de
Refugiados do Comité Húngaro de Helsínquia)  e  Grian Cutanda (autor,  educador  e
ativista). O programa prossegue ainda com a apresentação do filme-ensaio  My Land
Lives in Me, da autoria da ativista Bruna Kadletz, seguido de uma mesa redonda em
conjunto com o ativista Mohamad Feras Al-Lahham (médico e cofundador do projeto I
Hear U). 
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