EVENTOS

Tertúlia: “Noites com poemas” de Natal | 20 de Dezembro
A próxima sexta-feira, dia 20 de Dezembro, é dia de Noites com Poemas, como
habitualmente na Biblioteca Municipal de Cascais - São Domingos de Rana (Bairro
Massapés, em Tires), pelas 21h30. Mas poemas, desta feita «apenas» terão cabimento os
que trouxerem um qualquer Natal. A música será assegurada pelo violinista Luís Morais e
pelo grupo de cante Estrelas do Guadiana, não faltando o bolo-rei e o espirituoso brinde.
E estamos todos convidados.
---

Curso de formação: Jornadas Vergílio Ferreira | 18 e 25 de Janeiro e 1 de
Fevereiro
Celebrando o 30.º aniversário da publicação de Para Sempre, obra central de um dos
autores maiores da literatura portuguesa do século XX, o Centro de Estudos sobre o
Imaginário Literário e o grupo de trabalho do projecto Edição e Estudo do Espólio de
Vergílio Ferreira visam divulgar, ao público em geral e aos estudantes e professores em
particular, conhecimentos desenvolvidos no âmbito da investigação realizada por esta
Unidade de Investigação. As Jornadas Vergílio Ferreira constituem formação acreditada
pelo Conselho Científico-Pedagógico da Formação Contínua. Toda a informação aqui.
CONCURSOS

Projectos Exploratórios do Programa Carnegie Mellon | 18 de Dezembro
No âmbito do Programa Carnegie Mellon Portugal, a FCT abriu uma linha de
financiamento para projectos exploratórios de investigação na área das Tecnologias de
Informação e Comunicação, com prazo limite para apresentação das candidaturas até 18
de Dezembro. O total de financiamento máximo às instituições universitárias e de
investigação portuguesas para cada projecto é de 30.000,00 €. Prevê-se apoiar 5 a 10
projectos com uma duração máxima de 18 meses, sendo valorizadas as candidaturas cuja
duração for igual ou inferior a 12 meses. As candidaturas devem ser apresentadas à FCT
em formulário próprio e submetidas eletronicamente através do Portal de Concursos.
---

Programa Europa para os Cidadãos 2014-2020 | 20 de Dezembro
A Comissão Europeia tem aberto concurso para seleccionar organizações com contributo
concreto para a memória Europeia e o compromisso democrático e participação cívica, até
20 de dezembro de 2013. O apoio é concedido às organizações sob a forma de Parceriasquadro por quatro anos (2014-2017). Trata-se de um cofinanciamento à realização das
actividades da organização que complementa a contribuição financeira do próprio
candidato e/ou o apoio nacional, regional ou privado que possa ter obtido, com taxa
máxima de 70% a 90%. O prazo para a apresentação de candidaturas termina a 20 de
dezembro de 2013, às 12h horas (meio-dia, hora de Bruxelas). Saiba mais sobre o tipo de
organizações elegíveis e critérios de seleção no Regulamento acessível aqui. ---

Prémio de Investigação Colaborativa Santander/UNL | 31 de Dezembro
Estão abertas as candidaturas ao Prémio de Investigação Colaborativa Santander/UNL
2013/2014, que distingue 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 Sociais e Humanas. O
prazo para apresentação das candidaturas decorre entre 1 de Novembro e 31 de
Dezembro. Mais informação em: http://www.unl.pt/pt/investigacao/
---

COHiTEC: investigação que origine oportunidades de negócio | 8 de Jan.
Estão abertas candidaturas ao Programa COHiTEC, que disponibiliza formação,
aconselhamento e apoio a investigadores que pretendem criar oportunidades de negócio.
Ao longo de quatro meses, os investigadores criam conceitos de produto para a sua
tecnologia e desenvolvem um projecto de negócio. Para tal, contam com o apoio de
estudantes de gestão e de mentores, e têm acesso a formação em comercialização de
tecnologias, abrangendo temas como Gestão de Equipas, Geração de Ideias de Produto e
Serviço, Propriedade Intelectual, Finanças e Desenvolvimento de um Plano de Negócios. O
prazo de candidaturas termina a 8 de Janeiro, em www.cohitec.com. Estão agora a
decorrer sessões de apresentação do Programa pelo país, sendo a próxima no dia 12 de
Novembro, pelas 15h, na FCM-UNL (Sala de Aula, Piso 2, Edifício da Biblioteca).
---

Programa Pós-doutoral "Society in Science - The Branco Weiss Fellowship"
| 15 de Janeiro
Estão abertas candidaturas para o Programa Pós-doutoral “Society in Science – The
Branco Weiss Fellowship”, que atribui bolsas individuais a jovens investigadores para
desenvolverem um projecto de investigação em qualquer parte do mundo, com uma
duração máxima de cinco anos. Não podem candidatar-se investigadores que têm ou
tiverem vínculo a faculdade ou institutos similares. Data limite de candidaturas: 15 de
Janeiro de 2014. Mais informação aqui ou através do Núcleo de Apoio à Investigação da
FCSH (research@fcsh.unl.pt).
---

European Innovation Academy - Escola de Verão em França |15 de
Fevereiro
A Academia Europeia de Inovação realiza entre 7 e 25 de Julho, em Sophia Antipolis
(Nice, França) mais um Curso de Verão destinado a estudantes de licenciatura, mestrado e
doutoramento. O objectivo é adquirir as ferramentas para transformar uma ideia
inovadora numa empresa bem sucedida e o programa foi desenvolvido em cooperação
com parceiros industriais como a Microsoft, Samsung, Google, Amadeus e tem entre os
professores 30 especialistas internacionais do Silicon Valley. O concurso a bolsas e
descontos de grupo termina a 15 de Fevereiro. Mais informação através do email
egon@innovationacademy4u.com.
---

Bolsas do European Research Council | Março, Maio e Outubro de 2014
O European Research Council divulgou alguns dados preliminares sobre as candidaturas a
novas bolsas em 2014, nomeadamente as datas limite de candidatura previstas: Março
2014: Starting Grants; Maio 2014: Consolidator Grants; Outubro 2014: Advanced Grants.
É possível consultar esta informação preliminar no site do ERC, em
http://erc.europa.eu/september-update-erc-calls-proposals-2014

CHAMADA PARA ARTIGOS E COMUNICAÇÕES

Congresso XIV A.D. SAECVLVM AVGVSTVM | 31 de Dezembro
Em 2014 completam-se 2.000 anos sobre a morte do imperador Augusto, figura
determinante da História da Europa. Para assinalar a efeméride, o Centro de Estudos
Clássicos, o Centro de História e o Centro de Arqueologia da Universidade de Lisboa, o
Centro de História da Arte e de Investigação Artística da Universidade de Évora, a
Universidade da Madeira e a Università degli Studi di Bari – Aldo Moro, com o apoio da
Associação Portuguesa de Estudos Clássicos, organizam o congresso internacional XIV
A.D. SAECVLVM AVGVSTVM. O evento decorrerá nos dias 24, 25 e 26 de Setembro de
2014, na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. Convidam-se investigadores das
diferentes áreas das ciências da Antiguidade a apresentar até 31 de Dezembro propostas
para comunicações sobre tópicos relacionados com «O Século de Augusto». Toda a
informação em http://www.fl.ul.pt/cec/2193-xiv-ad-saecvlvm-avgvstvm
---

Transformations: A Journal of Myth and Fairy Tale Studies | 8 de Janeiro
A Transformations: A Journal of Myth and Fairy Tale Studies, revista digital em inglês
com peer-review, está a receber propostas de artigos para os dois primeiros números até 8
de Janeiro. A revista está ligada ao EMMA – Etudes Montpelliéraines du Monde
Anglophone da Universidade de Montpelier. Os emails de contacto são
julie.sauvage@univ-montp3.fr e weeksj@iupui.edu. Toda a informação aqui.
---

Congresso: A Transformação das Relações Laborais e o Memorando de
Entendimento | 15 de Janeiro
O “Memorando de Entendimento” representou, entres outras consequências, uma
mudança nas relações e condições laborais a nível legal, salarial, social. O aumento
exponencial do desemprego, a flexibilização das relações laborais e a pobreza são temas
centrais da sociedade portuguesa actual. O congresso “A Transformação das Relações
Laborais e o Memorando de Entendimento”, que se realizará nos dias 21, 22 e 23 de Maio
de 2014, pretende analisar criticamente as relações laborais em Portugal, hoje e na sua
evolução no Portugal contemporâneo. As propostas de comunicação devem ser enviadas
para o email: conferenciarelacoeslaborais@gmail.com até ao dia 15 de Janeiro.
---

Congresso: Portugal 40 anos de Democracia | 19 de Janeiro
O Congresso Portugal, 40 anos de Democracia convida os investigadores a interpretar
quatro décadas de grandes transformações na vida dos portugueses, propondo uma
leitura fundamentada da realidade social e humana, analisada nas suas mais diversas
dimensões, em articulação multidisciplinar. A investigadora do IELT Paula Godinho
integra a comissão científica. As propostas podem ser submetidas até 19 de Janeiro. Toda a
informação aqui.
---

Colóquio: “Culturas, Educação, Identidade”| 30 de Janeiro
A Universidade de Artois, em França, vai acolher nos dias 20 e 21 de Maio de 2014 o
Colóquio Internacional "Cultures, Éducation, Identité : Recompositions Socioculturelles,
Transculturalité et Interculturalité", cuja comissão científica é integrada por vários
membros do Centro de Estudos Interculturais e do IELT. As propostas poderão ser
enviadas até ao dia 30 de Janeiro para os emails olivier.meunier@univ-artois.fr e
meuniero@yahoo.fr . Toda a informação disponível aqui.
---

Nº 2 da E-Revista de Estudos Interculturais | 31 de Janeiro
O Centro de Estudos Interculturais do ISCAP está a preparar o 2º número da E-REI – ERevista de Estudos Interculturais, de periodicidade anual, a publicar on-line em Maio de
2014, acessível a partir do website do CEI. O call for papers está aberto a todos os alunos e
ex-alunos das Licenciaturas e Mestrados do ISCAP; a todos os membros e colaboradores
do CEI, seus alunos e orientandos, tanto do ISCAP como de outras instituições; e a todos
os docentes do ISCAP e instituições parceiras, tanto nacionais como estrangeiras. Os
artigos e recensões deverão ser enviados até 31 de Janeiro de 2014 para cei@iscap.ipp.pt.
---

Conferência: Individualidade e resiliência na aprendizagem e educação |
11 de Fevereiro
Está a decorrer até 11 de Fevereiro a chamada para comunicações da 19.ª Conferência
Anual Internacional da ELSIN – Education, Learning, Styles & Individual differences
Network. O tema deste ano é “Individualidade e resiliência na aprendizagem e
educação” e o evento terá lugar de 17 a 19 de Junho na University of the West of Scotland
(Ayr Campus). Informação completa disponível aqui.
---

Congresso: A Língua e a Literatura Russas na Esfera da Cultura Mundial |
15 de Março
“A Língua e a Literatura Russas na Esfera da Cultura Mundial” é o título do XIII
Congresso da Mapryal – Associação Internacional de Professores de Língua e Literatura
Russas, que reunirá na Universidade de Granada cerca de 2.000 professores e estudiosos,
de 13 a 20 de Setembro de 2015. As propostas de comunicação poderão ser enviadas até 15
de Março. ---

CadernosAA: "Arte, agência e efeitos de poder em Timor-Leste" | 15 de
Março
Desde a restauração da independência, produções artísticas em e sobre Timor-Leste têm
adquirido grande visibilidade, dentro e fora das suas fronteiras territoriais. O dossiê dos
Cadernos de Arte e Antropologia, coordenado por Kelly Silva (Universidade de Brasília)
e pelo investigador do IELT Lúcio Sousa (Universidade Aberta de Lisboa), pretende reunir
artigos e outros conteúdos multimedia (vídeos, fotografias, produções sonoras, artes
plásticas) que reflictam sobre a produção artística leste-timorense contemporânea, em suas
múltiplas acepções e manifestações. Toda a informação está disponível AQUI.
---

II Congresso Internacional de Literatura e Ecocrítica | 20 de Maio
Decorre até 20 de Maio a chamada para comunicações do II Congresso Internacional de
Literatura e Ecocrítica, que se realizará em Valladolid, Espanha, de 29 de Julho a 1 de
Agosto. Toda a informação disponível aqui.

PUBLICADO
Os investigadores do IELT Ana Isabel Queiroz e Daniel Alves acabam de ver publicado o
artigo Studying Urban Space and Literary Representations Using GIS na revista Social
Science History da Duke University Press.

