EVENTOS
Conferência: "Learning by doing - making interdisciplinarity work" |
Bruxelas, inscrições até 8 de Janeiro
A rede internacional de NCPs do tema Ciências Socioeconómicas e Humanidades,
Net4Society, em parceria com a European Alliance for the Social Sciences and Humanities
(EASSH), com a participação da Comissão Europeia, está a organizar uma Conferência
subordinada ao tema "Learning by doing - making interdisciplinarity work", no próximo
dia 15 de Janeiro de 2013 no Museu de Ciências Naturais , Rue Vautier, 29, em Bruxelas .
Pretende-se assim partilhar experiências e boas práticas de investigação entre as diferentes
disciplinas e as ciências socioeconómicas e humanidades, bem como retirar lições a partir
de projectos interdisciplinares nos diferentes temas do 7 º PQ. O evento contará com
painéis nas seguintes áreas: “Health, demographic change & ageing”; “Energy,
Environment e Transports”; “Security”.
Inscrições em http://www.net4society.eu/public/registration.php, até 8 de Janeiro de
2013. Mais informação em: http://www.net4society.eu/public/conference.php.
---

Assessoria a contadores de histórias e aspirantes, com Rodolfo Castro
Durante o mês de Janeiro, o IELTsista Rodolfo Castro dá assessoria a pessoas que desejem
aprofundar a arte de contar histórias, ler em voz alta ou dizer poesia. Em grupos de três
pessoas, durante duas horas e meia, das 18h30 às 21h, a proposta é trabalhar a qualidade e
expressividade narrativa, a adaptação do conto, se for o caso, bem como questões
específicas a cada participante. O valor por quatro sessões é 40€, a pagar no primeiro
encontro. O local/dia será a definir com os participantes. Inscrições através do email
habitantedoconto@gmail.com .
---

Contabandistas convidam Soledad Felloza | 12 de Jan., 22h, na Barraca
Actriz, dramaturga, fotógrafa, com larga formação na área do teatro e da narração oral,
Soledad Felloza nasceu no Uruguai e vive na Galiza. É a contadora que inaugura a
programação dos Contabandistas para 2013, a conhecer e escutar no próximo sábado, dia
12 de Janeiro, às 22h, no Bar do Cinearte A Barraca (Largo de Santos, n.º 2). Entrada: 3
patacas.
---

Redol na Comunidade de Leitores de Paisagens Literárias de Lisboa
A Comunidade de Leitores de Paisagens Literárias de Lisboa volta a reunir-se na livraria
Fabula Urbis no 3º sábado de Janeiro, dia 19, às 18h, desta vez em torno do romance Os
Reinegros, de Alves Redol. A sessão será dinamizada pela investigadora Alice Samara, do
Instituto de História Contemporânea da FCSH.
---

Seminário: “UMinho Open Access”| Inscrições até 25 de Janeiro
A Universidade do Minho, em parceria com os projetos OpenAIRE e MedOANet,
convida todos os interessados a participar no evento “UMinho Open Access Seminar”
que será realizado no Campus de Gualtar, em Braga, nos dias 6, 7 e 8 de Fevereiro de 2013.
A participação no evento é gratuita, mas sujeita a inscrição prévia até 25 de Janeiro de
2013. Aproveitando a presença de especialistas internacionais em acesso aberto,
repositórios e outras infraestruturas de informação científica, parceiros nos projectos
OpenAIRE e MedOANet, a UMinho convida todos os interessados no acesso aberto e na
ciência aberta, e nomeadamente gestores de repositórios, investigadores, produtores e
curadores de dados científicos e bibliotecários, a participar nos eventos abertos dos dias 7 e
8 de Fevereiro. O programa provisório do evento já está disponível para consulta. Mais
informações disponíveis em: http://openaccess.sdum.uminho.pt/?page_id=1229, ou
através do email: openaccess@sdum.uminho.pt.
---

Passeio: Carnaval Cultural em Miranda do Douro | 9 a 11 de Fevereiro
E já há quem pense no Carnaval, como é o caso do IELTsista Jorge Castro, que colabora na
organização de um passeio ao nordeste transmontano, responsabilidade da EMACO Espaço e Memória Associação Cultural de Oeiras. A viagem, que se realizará de 9 a 11 de
Fevereiro, inclui passagem por Atenor, Miranda do Douro, Palaçoulo, Picote e Rio Douro e
já está em fase de reservas, através do email: rui.lemos@espacoememoria.org ou do
telefone: +351 96 243 70 48. Programa disponível em http://espacoememoria.blogspot.pt/

CURSOS
Cursos livres do IELT para o 2º semestre
Frenologia e Ciência Experimental no séc. XIX, por Sara Graça da Silva
Inscrições até 12 de Fevereiro de 2013
Humor, Ironia e Sátira na Poesia Portuguesa, por Carlos Nogueira
Inscrições até 13 de Fevereiro de 2013
Uma história não autorizada da literatura para crianças, por Rodolfo Castro
Inscrições até 8 de Fevereiro de 2013

BOLSAS E CONCURSOS
CEI: Bolsas de Integração na Investigação | candidaturas até 31 de Jan.
Estão abertas até ao dia 31 de Janeiro de 2013 as candidaturas a cinco Bolsas de
Integração na Investigação Científica com duração de 5 meses no Centro de Estudos
Interculturais. Só serão considerados candidatos que durante o período da bolsa venham a
ser alunos do Instituto Politécnico do Porto numa das seguintes licenciaturas ou
mestrados: Licenciatura em Assessoria e Tradução do ISCAP; Licenciatura em
Comunicação Empresarial do ISCAP; Mestrado em Tradução e Interpretação
Especializadas do ISCAP.

As candidaturas deverão ser enviadas por email, dirigidas a: Doutora Clara Sarmento,
Centro de Estudos Interculturais, ISCAP, gabinete 333, cei@iscap.ipp.pt (com
conhecimento a clara@iscap.ipp.pt e clara.sarmento@iol.pt). Regulamento disponível aqui.
---

Bolsas do Conselho Europeu de Investigação| até 21 de Fev. de 2013
Estão abertas as candidaturas às bolsas do European Research Council, destinadas a
financiar investigadores de topo, de qualquer nacionalidade e idade, a desenvolver
pesquisa num dos 27 Estados da UE ou países associados. O prazo limite para
candidaturas é 21 Fevereiro 2013, às 17h (hora de Bruxelas). Mais informação aqui.
---

Relatório: “Oportunidades para investigadores de Ciências Socioeconómicas e Humanidades”
Está disponível aqui o relatório anual da NET4SOCIETY sobre as oportunidades mais
relevantes de financiamento dentro das áreas de pesquisa do quadro de referência da UE,
o chamado FP7 ou Seventh Framework Programme.
---

Pré-anúncio: abertura do concurso da ERA-Net ERAfrica | 15 de Janeiro
A rede de organizações financiadoras de Investigação, Tecnologia e Inovação que
constituem a ERA-Net ERAfrica proporcionam à comunidade científica o lançamento de
um concurso transnacional para projectos colaborativos. O objectivo do concurso é
financiar projectos de excelência que respondam a problemas complexos de contexto
global, contribuindo para a geração de conhecimento e possíveis soluções chave de
desafios societais. Actividades de investigação, formação avançada e inovação poderão ser
combinadas numa proposta.
Portugal participará no tema “interface de desafios societais”: segurança alimentar,
segurança hídrica, segurança energética, saúde, mitigação de alterações climáticas,
adaptação e preservação do ambiente, i.e. protecção da biodiversidade e desenvolvimento
da sociedade de informação. Cada proposta deverá conter dois ou mais desafios societais
acima descritos que deverão ser combinados de forma interdisciplinar, onde a inclusão das
ciências sociais será especialmente encorajada. Os consórcios deverão incluir no mínimo
dois países europeus e dois países africanos. Países participantes: Africa do Sul,
Alemanha, Áustria, Bélgica, Burquina Faso, Costa do Marfim, Finlândia, França, Egito,
Holanda, Portugal, Quénia e Turquia.
Abertura do concurso: 15 de Janeiro de 2013. Encerramento do concurso: 15 de Abril 2013.
Todas as informações relacionadas com o concurso assim como a submissão das propostas
deverá ser efectuada no sítio oficial do projecto: http://www.erafrica.eu/
Para qualquer esclarecimento adicional, entrar em contacto com a responsável pela
ERAfrica na FCT (ERAfrica Information Point): Maria Maia (Maria.Maia@fct.pt):
http://www.fct.pt/apoios/cooptrans/eranets/erafrica/index.phtml.pt

CALL FOR PAPERS
Colóquio: “O que é religião em África? Identidade, pertença e prática
ritual” | 20 de Janeiro
Integrado no Ciclo Yorùbá e de Todas as Áfricas, o colóquio interdisciplinar “O que é
religião em África? Identidade, pertença e prática ritual”, a ter lugar na Universidade
Lusófona, no dia 9 de Fevereiro, propõe-se reflectir sobre o fenómeno religioso africano
nas suas dimensões próprias. As propostas de comunicação deverão ser enviadas até 20 de
Janeiro de 2013, para o email cicloyoruba@gmail.com, com título, resumo com 200
palavras e 5 palavras-chave, além do nome, grau académico e filiação institucional. Mais
informação: https://www.facebook.com/cicloyoruba e http://cicloyoruba.blogspot.pt/

--E-REI – E-Revista de Estudos Interculturais | até 31 de Janeiro de 2013
O Centro de Estudos Interculturais (CEI) iniciou a preparação do 1º número da E-REI – ERevista de Estudos Interculturais, 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 área de
intersecção dos Estudos Culturais e Interculturais, 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.
---

Colóquio: “As bibliotecas populares do século XIX aos nossos dias” | 31 de
Janeiro de 2013
A Universidade de Versailles-Saint Quentin acolhe nos dias 6 e 7 de Junho de 2014 o
Colóquio “Les bibliothèques populaires du XIXe siècle à aujourd’hui”, que recebe
propostas para comunicações até ao dia 31 de Janeiro de 2013. As propostas devem ser
enviadas através do email: recherche.bai@bai.asso.fr . Os autores serão informados da
decisão do comité científico até ao dia 1 de Março de 2013. Os resumos aceites e o
programa final serão publicados em: http://bai.hypotheses.org/
---

12º Congresso «Cultura Europea»| propostas até 31 de Janeiro de 2013
O Instituto Carlomagno de Estudios Europeos convida à participação no 12º Congresso
Internacional European Culture que terá lugar em Barcelona, nos dias 24, 25 e 26 de
Outubro de 2013 e cujas comunicações terão publicação electrónica nas actas do
congresso. As propostas de deverão ser enviadas para congresocultura@uic.es até 31 de
Janeiro de 2013.
---

Colóquio: "De corpo e voz. Repensar a política pelo prisma das práticas
musicais e dançadas” | 7 de Fevereiro
A associação Ethnomusika, com o apoio do Musée du Quai Branly, está a organizar o
colóquio: "A corps et voix. Repenser le politique au prisme des pratiques musicales et
dansées", nos dias 13 e 14 de Junho de 2013. Aqui encontrarão a chamada para
comunicações, cujo prazo de recepção termina a 7 de Fevereiro. As propostas deverão ser
enviadas para o email: recherche@festival-ethnomusika.org .
---

Congresso: “La lengua portuguesa”|propostas até 28 de Fev. de 2013
O título remete a um denominador que inclui todos os países onde é conhecida e estudada
a língua portuguesa, um congresso para toda a lusofonia. Os interessados em apresentar
uma comunicação no Congresso Internacional "La Lengua Portuguesa" , que terá lugar
em Salamanca, de 27 a 31 de Maio de 2013, deverão enviar o resumo da proposta (max. 10
linhas) até 28 de Fevereiro de 2013 para o email: congresoCEB@usal.es, fazendo constar o
título e dados pessoais (nome, apelido e instituição a que pertence).

NOTÍCIAS
Já está em linha a vídeo-reportagem da FCSH sobre o colóquio internacional “Nunc est
Bibendum – Vinho, Identidades e Arte de Viver”, realizado na FCSH, de 13 a 15 de
Dezembro, com organização do IELT e do IEM.
--O livro Contas x Contos X Cantos e Que + organizado por Ana Paula Guimarães,
directora do IELT, e Adérito Araújo, foi o tema de abertura do programa Os Dias do
Futuro (Antena 1) de 15 de Dezembro.
Para ouvir aqui: http://www.rtp.pt/programa/radio/p3000/c103837
--O Grande Chefe, do IELTsista Carlos Nogueira (texto) e de David Pintor (ilustração), foi
considerado por Rita Pimenta, a jornalista do Público responsável pela literatura infantil,
um dos melhores livros para a infância e a juventude de 2012. Tudo, timtim por timtim,
aqui: http://www.ielt.org/artigos/imprensa/95
--O Centro de Estudos Interculturais convida-nos a conhecer a sua renovada Biblioteca, no
gabinete 333 do ISCAP. É agora possível preparar a pesquisa consultando os catálogos online de monografias e periódicos, bem como o respectivo repositório de conteúdos
bibliográficos, em: http://www.iscap.ipp.pt/~cei/recursos.html . As requisições
funcionam à 6ª feira, durante o horário de expediente.
O CEI agradece todas as doacções de publicações na área dos Estudos Interculturais.
---

Nova quadra natalícia passou e de novo a IELTsista Paula Godinho enviou os seus alunos
em trabalho de campo a Trás-os-Montes. Assim se iniciam os estudantes de Antropologia
nas lides do ofício e se actualiza a etnografia portuguesa sobre as festas de inverno, que
tem encontrado no sítio http://invernocommascaras.ielt.org/ um lugar de memória e
aprendizagem.
--Neste início de mais um ano, o Centro de Investigação e Informação do Património de
Cacela / Câmara Municipal de Vila Real de Santo António faz o balanço do trabalho
desenvolvido em 2012 e relembra no seu blogue os principais projectos do ano que passou.
Está tudo em: http://ciipcacela.wordpress.com/

