EVENTOS
~~~~~~~

Colóquio: “NUNC EST BIBENDUM. Vinho, identidades e arte de
viver” | 13-15 de Dezembro, Lisboa – Palmela
De 13 a 15 de Dezembro, a FCSH, vai receber o colóquio internacional “NUNC EST
BIBENDUM. Vinho, Identidades e Arte de Viver”, organizado pelo IELT – Instituto de
Estudos de Literatura Tradicional e pelo IEM – Instituto de Estudos Medievais .
O evento, de carácter interdisciplinar, debruçar-se-á sobre a representação cultural do
vinho e da vinha em várias áreas do conhecimento, reunindo especialistas nacionais e
estrangeiros das Universidades Nova de Lisboa, Porto, Évora e Bordéus. O período de
inscrição termina a 7 de Dezembro, na página: http://iem.wufoo.com/forms/coloquio .
~~~~~~~

Contos e palestra: José Ramanho no Brasil
Depois de ter representado Portugal no FITO – Festival Internacional de Teatro de Bonecos
de Brasília, o actor e marionetista José Ramalho deu hoje a palestra “Teatro de marionetas
e a poética dos objectos” no Departamento de Artes da Universidade Federal de Rio
Grande do Sul. Amanhã, dia 27, às 20h, o IELTsista apresenta a peça “Contos do Mundo”
no Teatro de Cultura Popular Chico Daniel, em Natal.
---

Fórum EuroAfrica – ICT | Lisboa, 28 e 29 de novembro
O Fórum de Cooperação UE-África em TIC 2012, organizado no âmbito da 8ª Parceria
político-estratégica UE-África com o apoio da Fundação para a Ciência e a Tecnologia
(FCT), decorre nos próximos dias 28 e 29 de Novembro, no Centro Cultural de Belém.
Estimular e reforçar a cooperação entre a Europa e a África em investigação em TIC é o
principal objectivo desta iniciativa, que reunirá participantes de várias instituições
nacionais e internacionais dos meios empresarial e académico em diversas sessões
temáticas. ICT for environmental sustainability, e-Health & Health Innovation System, Mobile
Applications, Future Internet são apenas alguns dos temas que integram a Agenda do
evento. A participação é gratuita e requer inscrição prévia emhttp://store.sigmaorionis.com/login?conferenceid=58. Mais informação em http://euroafrica-ict.org/.
---

Aurélio Lopes nas X Jornadas de História Local de Abrantes
No dia 30 de Novembro, sexta-feira, às 9h45, o IELTsista Aurélio Lopes participa nas X
Jornadas de História Local em Abrantes, com uma dissertação respeitante à problemática
da pesquisa oral na investigação etnográfica. A iniciativa é organizada pelo “Centro de
Estudos de História Local” que abrange o concelho de Abrantes e municípios limítrofes.
---

Conferência Internacional em Ilustração e Animação | 30 Nov. - 1 de Dez.
Organizada pelo Departamento de Design da Escola Superior de Tecnologia do Instituto
Politécnico do Cávado e do Ave, a CONFIA – Conferência Internacional em Ilustração e
Animação, reúne, de 30 de Novembro a 1 de Dezembro, académicos, artistas e
profissionais do sector, pretendendo ser um momento charneira na discussão sobre estas
áreas inscritas na tradição e pioneiras na inovação tecnológica. O IELTsista Carlos
Nogueira faz parte do conselho científico do evento.
---

Apresentação: Diogo de Sá no Renascimento Português | 3 de Dezembro
Ao abrigo do protocolo de cooperação que o IELT tem com o Centro de Estudos Clássicos,
vimos informar que a obra Diogo de Sá no Renascimento Português, de Cristina Costa
Gomes, será apresentada no dia 3 de Dezembro por Luís Filipe Barreto, Arnaldo Espírito
Santo e José Augusto Ramos. A sessão terá lugar às 18h30, no Auditório do Centro
Científico e Cultural de Macau (Rua da Junqueira, n.º 30).
---

Apresentação: Contas x Contos x Cantos e Que +: Cumplicidades entre
Literatura e Matemática | 6 de Dezembro, Coimbra
No Café, Livros e Ciência* de Dezembro, o livro Contas x Contos x Cantos e que mais
cumplicidades entre literatura e matemática, (Gradiva), será apresentado pelos
coordenadores Ana Paula Guimarães, do IELT / FCSH –Universidade Nova de Lisboa, e
Adérito Araújo, da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra.
«Matemáticos, poetas, colectores de cantos e contos populares, ensaístas, pedagogos,
escritores e artistas plásticos, pessoas sensíveis ou sensibilizadas para as relações tão subtis
quanto óbvias entre disciplinas distantes, afinal parentes, todos se prestaram ou
emprestaram textos que decidimos organizar em capítulos, a ler um de cada × (sinal
inventado no século XVII). Assim nasceu este ousado livro, conjugando verbos com
números, aritmética com literaturas e estas com geometria. Ao leitor caberá jogar com
somas e subtracções, formas geométricas e algarismos, ecoando bancos de escola onde,
sentado, lhe competia preencher muito papel aos quadradinhos com operações
aritméticas, saber distinguir classificações de triângulos, descobrir áreas de quadrados e
perímetros de circunferências. Decerto lhe saberá bem imaginar se, nestes tempos que
correm e aceleram, ora aligeirando, ora complexificando, atentos mais a valores
económicos do que a grandezas éticas, não valeria a pena demorar-se com jogos de ter em
conta, dar conta contando contos ou mesmo brincar-a-fazer-de-conta.» in prefácio
*Café, Livros e Ciência é um projecto de comunicação de ciência com o objectivo principal de
promover a leitura de livros de ciência junto do público em geral. Este evento acontece num
ambiente informal, onde o café acompanha os livros. Trata-se de uma parceria entre o Museu da
Ciência da Universidade de Coimbra, o Centro Ciência Viva Rómulo de Carvalho, a Fábrica Centro
Ciência Viva de Aveiro e o Taguspark e acontece mensalmente, numa quinta-feira, num périplo por
cada instituição parceira.

---

Lançamento: Máscaras, mistérios e segredos |13 de Dezembro, às 18h
No dia 13 de Dezembro, quinta-feira, às 18h na livraria Ler Devagar, Adriano Duarte
Rodrigues apresenta o livro Máscaras, mistérios e segredos. N.º 34 da colecção “A IELTsar
se vai ao longe”, a edição coordenada por Paula Godinho reúne as comunicações dos
Encontros IELT 2010. Com o mote da máscara, e a partir de idiomas diversos das ciências
sociais e humanas e das artes, interrogámos: “as máscaras em processo”, “a sua associação
ao modernismo português, nomeadamente, a Fernando Pessoa”, “os segredos, mistérios e
enganos” e “os rostos, os comportamentos e a sua relação com as máscaras”.
Estão, portanto, todos convidados a vir descobrir o processo selectivo, gradual e
hierarquizado através do qual se dá a passagem do conhecimento que parece inacessível,
mantendo o mistério e o segredo sem os quais a máscara perde o peso.

CONCURSOS
Edital de concurso para atribuição de 2 Bolsas de Investigação
Está aberto até 7 de Dezembro o concurso para atribuição de duas bolsas para mestres no
âmbito do projecto “Travessias do Atlântico: materialidade, movimentos contemporâneos
e políticas de pertença” (PTDC/CS-ANT/119803/2010), financiado pela FCT.
Área científica: Antropologia | Requisitos de admissão: Mestrado em Antropologia
O trabalho será desenvolvido no âmbito do CRIA–UNL. As bolsas terão a duração de 10
meses, com início previsto em Janeiro de 2013. O contrato de bolsa poderá ser renovado
até ao máximo de 10 meses adicionais. O montante da bolsa corresponde a 980 € mensais,
conforme tabela de valores das bolsas atribuídas directamente pela FCT. As cartas de
candidaturas devem ser enviadas por e-mail, para: m.rosales@fcsh.unl.pt, até às 17h do dia
7 de Dezembro de 2012, acompanhadas de curriculum vitae, cópia do BI ou documento
equivalente e certificado de habilitações. Mais informações pelo email: cria@cria.org.pt.
---

Bolsas do Governo da Finlândia
Está a decorrer o programa de bolsas finlandês “The Finnish Government Pool” para o
ano lectivo 2013-2014. Este programa destina-se a candidatos que tenham o grau de mestre
e pretendam participar num projecto de investigação, leccionar ou efectuar estudos na
qualidade de estudante visitante na Finlândia. As bolsas serão concedidas por um período
de 3 a 9 meses e terão um valor de 1200€/mês. Informação adicional disponível em:
www.studyinfinland.fi . Os interessados deverão enviar as candidaturas ao Instituto
Camões até ao dia 6 de Fevereiro de 2013.
---

Prémio de Mérito Científico Santander-UNL - 6ª Edição
Estão abertas as candidaturas à sexta edição do Prémio de Mérito Científico SantanderUNL, que visa distinguir Projectos de Investigação a desenvolver por Investigadores
Juniores da NOVA e que envolvam, pelo menos, duas das Unidades da Universidade.
O Prémio, no montante de 25.000€, será atribuído na área das Ciências Exactas e
Engenharias. O prazo para apresentação das candidaturas decorre entre 1 de Novembro e
31 de Dezembro. Para mais informações, consulte: http://www.unl.pt/investigacao

CALL FOR PAPERS
Conferência: “Intercultural Counselling and Education in the Global
World” | propostas até 30 de Nov.
O Centre for Intercultural Studies of the University of Verona, está a organizar a
conferência internacional Intercultural Counselling and Education in the Global World Educazione e counselling interculturali nel mondo globale, ta ter lugar em Verona, no
Palazzo della Gran Guardia, Piazza Bra, de 15 a 18 de Abril de 2013. Recepção de
propostas até 30 de Novembro.
---

E-REI – E-Revista de Estudos Interculturais | até 31 de Janeiro de 2013
O Centro de Estudos Interculturais (CEI) do ISCAP iniciou a preparação do 1º número da
E-REI – E-Revista de Estudos Interculturais (ISSN 2182-6439), de periodicidade anual, a
publicar on-line em Maio de 2013, acessível a partir do website do CEI
(www.iscap.ipp.pt/~cei). A E-REI pretende criar um espaço virtual de intercâmbio de
ideias e trabalhos de investigação na vasta área dos Estudos Interculturais, na sua
intersecção com os Estudos Culturais, de Tradução & Interpretação, de Comunicação,
Estudos Literários e Linguísticos. Neste sentido, convidam-se os interessados a propor
artigos inéditos e/ou recensões nas áreas mencionadas. Os artigos e as recensões, na sua
versão completa e definitiva, deverão ser enviados até 31 de Janeiro de 2013 para
cei@iscap.ipp.pt, apenas em suporte electrónico. Os artigos deverão ter uma extensão
máxima de 30 páginas A4, a espaço e meio, Times New Roman, tamanho 12.
---

Seminário: “História das Disciplinas Escolares” | até 10 Abril de 2013
O Grupo de Investigação Memória das Instituições Educativas e do Pensamento
Pedagógico da Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias está a organizar
um Seminário subordinado ao tema “História das Disciplinas Escolares” - a realizar no dia
11 de Maio de 2013 na Universidade Lusófona com o IELTsista Carlos Nogueira no comité
científico. Aqui encontrarão o call for papers. Recepção de propostas até 10 de Abril.

PUBLICAÇÕES
A acordeonista e compositora Celina da Piedade e o seu disco Em casa, apoiado pelo
IELT, estiveram em destaque na crítica músical do Huffington Post.
---

CAIS distinguida com o 2º lugar do Prémio Sociedade Civil de 2012
O IELT, parceiro da revista CAIS – na qual assegura a rubrica “Tradições”–, felicita a
Associação CAIS pela sua distinção com o 2º lugar do Prémio Sociedade Civil de 2012
atribuído pelo Comité Económico e Social Europeu. É a primeira vez que Portugal é
distinguido com este prémio de reconhecimento de organizações que contribuem para
promover a identidade, integração e cidadania europeias. A apresentação do prémio será
feita amanhã, dia 27, pelas 15h30, no Conselho Económico e Social, em Lisboa.

