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A KISMIF Conference (2014-) é um evento académico/cultural/artístico 

internacional sedeado na cidade do Porto (Portugal) e focado na 

discussão e partilha de informações em torno das culturas underground, 

práticas DIY e temas relacionados. O KISMIF focaliza-se em práticas 

culturais que são utilizadas para enfrentar formas de 

produção/criação/mediação culturais mais massivas e uniformizadas; 

ativando um ethos anti hegemónico centrado em torno de uma estética e 

políticas das “artes de fazer” do quotidiano. 

 

O KISMIF é, até agora, o único congresso que analisa a teoria e a prática 

das cenas underground e culturas DIY como formas culturais cada vez mais 

significantes no contexto global. 

(…) 

Mais informação sobre o evento na página oficial:  

https://www.kismifconference.com/pt/sobre/ 

 

 

 

  

https://www.kismifconference.com/pt/sobre/
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CALL   
 

A quinta edição da KISMIF International Conference — ‘Keep It Simple, 

Make It Fast! DIY Cultures and Global Challenges’) —, terá lugar na 

cidade do Porto, Portugal, entre os dias 8 e 11 de julho de 2020. O 

sucesso das quatro edições anteriores (2014, 2015, 2016 e 2018), assim 

como da que está por vir, depende, em grande medida, do trabalho dxs 

voluntárixs. Como tal, se te sentes identificadx por este evento e pelas 

temáticas abordadas e, se tiveres tempo para cooperar num ambiente que 

se quer o mais democrático e agradável possível, entra em contacto 

connosco através do nosso formulário. 

 
OFERECEMOS:  

• Despesas de deslocação; 

• Refeição (quando aplicável); 

• T-shirt e tote bag com brindes; 

• Entrada grátis nos eventos; 

• Certificado de participação.  

 

 

 

 

  

Podes participar, 

candidatando-te, 

propondo uma 

apresentação. 
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Que tipos de atividades de voluntariado? 

 

Receção de conferencistas 

Check-in de participantes, entrega de sacas/badge e esclarecimento ou 

encaminhamento de questões. 

(Nível de inglês necessário: bom) 

Coffee breaks  

Logística: organização, supervisão e disponibilização de bens alimentares 

nos momentos de intervalo da conferência – manhãs, almoços e tardes. 

(Nível de inglês necessário: básico) 

 

Montagem/desmontagem e apoio às salas onde decorrem as apresentações  

Logística: decoração, colocação de cartazes, disponibilização de águas, 

apoio na utilização dos computadores e colunas de som, organização do espaço 

(supervisionar a limpeza da sala e a disposição das mesas e cadeiras), apoio 

aos oradorxs e à audiência. 

 

(Nível de inglês necessário: bom a avançado)    

Apoio à mobilidade  

Disponibilização de viatura própria para transporte de materiais e/ou 

pessoas. 

 

(Nível de inglês necessário: básico) 

 

"Animador cultural"  

Acompanhamento/supervisão da exposição a decorrer no Palacete dos Viscondes 

de Balsemão. 

(Nível de inglês necessário: bom a avançado) 

 

• Após a primeira reunião, e assim que todas as disponibilidades 

estiverem assinaladas, iremos fazer uma distribuição de todxs pelos 

diferentes setores de atuação da KISMIF Conference.  

• Xs voluntárixs serão acompanhadxs de modo a estarem preparadxs para 

as diversas funções a desempenhar. 
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+ Formulário de inscrição aqui.  

 

OBRIGADX.  

 

 

https://forms.gle/vLfCzJVtDbiun2PQ6

