EVENTOS

Apresentação: Paisagens de Baco| 11 de Dezembro
A geógrafa e investigadora do IELT Ana Lavrador estudou a paisagem de cinco regiões
vinhateiras emblemáticas de Portugal – Vinhos Verdes, Douro, Dão, Bairrada e Alentejo –
identificando elementos distintivos (marcas territoriais), que constituem referências de
identidade para cada uma destas regiões. O resultado foi o livro Paisagens de Baco, que
será apresentado no dia 11 de Dezembro, na última sessão de 2013 do projecto “Às
quartas, às 17h, na APA”.
---

Conferência: Perspectivas da Investigação e(m) Artes: Articulações – 12 a 14
de Dezembro
De 12 a 14 de Dezembro, a conferência “Perspectivas da Investigação e(m) Artes:
Articulações”procurará evidenciar as relações sistémicas entre investigação e ensino; entre
docência e criação artística; entre práticas artísticas e práticas profissionais; entre teoria e
prática; entre sistemas de avaliação e crítica; entre modos de transmissão e apropriação.
Participa a professora e investigadora do IELT Isabel Bezelga no painel de Investigação
em Teatro e Comunidade. Uma organização da Escola de Artes da Universidade de Évora
(Colégio dos Leões e Colégio Mateus de Aranda).
---

Apresentação: Almada por contar |12 de Dezembro
Depois das sessões nas Fnacs de Santa Catarina e do Chiado, o livro Almada por contar
será apresentado na próxima quinta-feira, dia 12 de Dezembro, às 18h na Fnac de
Coimbra, pela co-autora e investigadora do IELT Sílvia Laureano Costa e por Osvaldo
Leonel Silvestre.
---

Tertúlia: "Uma Visão Estratégica para as Pescas Nacionais" | 13 de
Dezembro
A 20.ª tertúlia da Associação de Ciências Marinhas e Conservação/SCIAENA e do Grupo
Oceanos da Liga para a Protecção da Natureza realiza-se na Sala Multiusos 3, piso 4, do
Edifício ID da FCSH-UNL, no dia 13 de Dezembro, entre as 17h e as 20h, subordinada ao
tema "Uma Visão Estratégica para as Pescas Nacionais". Manuel Pinto de Abreu,
Secretário de Estado do Mar, Maria do Céu Patrão Neves e João Ferreira, Eurodeputados
e Membros da Comissão das Pescas do Parlamento Europeu, Miguel Gaspar, do Instituto
Português do Mar e da Atmosfera, e António Cabral, do Conselho Consultivo Regional da
Frota de Mar Alto/Longa Distância, reúnem-se nas vésperas da implementação da nova
Política Comum de Pescas. Quais as áreas prioritárias, as linhas estratégicas e as
ferramentas que Portugal deve desenvolver para que as suas pescas se tornem mais
sustentáveis, visando um maior cuidado ambiental, uma maior rentabilidade económica e
um maior relevo para a sociedade? Na tertúlia que encerrará este longo ciclo, ouviremos as
respostas dos participantes. A sessão conta com o apoio do IELT e será transmitida via
webstream em http://ustre.am/QVJ5. A entrada é livre.
---

VII Ciclo de Conferências do CEI | 13 de Dezembro
O VII Ciclo de Conferências do Centro de Estudos Interculturais do ISCAP prosseguirá
na sexta-feira, dia 13 de Dezembro, às 16h, na sala de leitura informal da Biblioteca, com
as conferências: "Representações de Macau na Pintura Romântica e na Escrita de Viagens
Britânica", por Rogério Puga (CEI e CETAPS – Univ. Nova de Lisboa); e, "A Comunidade
Chinesa em Portugal: Uma Outra Face da Lusofonia", por Isabel Pinto (CEI). A entrada é
livre e serão passados certificados de presença.
---

Seminário Permanente do CEIL | dia 13 de Dezembro
O seminário teórico do Centro de Estudos sobre o Imaginário Literário visa produzir
investigação teórica fundamental. Este seminário de questionamento deverá ser o ponto
de partida e de regresso das diversas linhas de investigação e de acção do CEIL e tem este
ano “Imaginário e Linguagem” como tema e Hélder Godinho como investigador
responsável. A próxima sessão, dinamizada por Tito Cardoso e Cunha, será no dia 13 de
Dezembro, pelas 18h, no Gab. 0.04 (edifício B1).
---

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

Concurso europeu para a inovação no domínio social | 11 de Dezembro
Criado em memória de Diogo Vasconcelos, o segundo concurso europeu para a inovação
no domínio social convida os europeus a apresentarem novas soluções para reduzir o
desemprego e minimizar o seu impacto corrosivo na economia e na sociedade. A data
limite de apresentação das propostas (1ª fase) termina a 11 de Dezembro de 2013. Os três
projectos vencedores receberão um apoio financeiro de 30.000 euros. Conheça os projectos
que passaram à semifinal no ano anterior em http://socialinnovationcompetition.eu/.
Mais informação em http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/policy/socialinnovation/competition/index_pt.htm
---

AXA Post-Doctoral Fellowships 2014 | 12 de Dezembro
Estão abertas candidaturas para bolsas para pós-doutoramento financiadas pela AXA –
Companhia de Seguros, para o desenvolvimento de projectos de investigação nas
seguintes áreas de investigação: riscos ambientais, riscos de vida e riscos socioeconómicos.
A FCSH-UNL tem a possibilidade de submeter uma candidatura a este concurso, pelo que
terá de seleccionar o(a) candidato(a) através de um processo de pré-selecção interno. Aqui
poderão encontrar os critérios de elegibilidade indicados, formulários e informação geral
sobre o concurso. Caso desejem concorrer a esta bolsa de pós-doutoramento, deverão
enviar o Formulário de pré-candidatura AXA 2014 devidamente preenchido e Curriculum
vitae abreviado do candidato (máximo 4 páginas) até à meia-noite do dia 8 de dezembro
de 2013, para o email research@fcsh.unl.pt.
---

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.
---

Nº 2 da E-Revista de Estudos Interculturais | 31 de Janeiro
O Centro de Estudos Interculturais do ISCAP iniciou a preparação do 2º número da E-REI
– E-Revista de Estudos Interculturais (ISSN 2182-6439), 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.
PUBLICADO

O lobo literário português na revista Literary & Linguistic Computing
A revista Literary & Linguistic Computing publicou no dia 6 de Dezembro o artigo The
Portuguese literary wolf (doi: 10.1093/llc/fqt069), um trabalho das investigadoras do
IELT Ana Isabel Queiroz, Margarida Lopes Fernandes e Filipa Soares no âmbito do
projecto Atlas das Paisagens Literárias de Portugal Continental.
---

Em Lisboa, sobre o Mar foi Livro do Dia.
A antologia Em Lisboa, sobre o Mar teve destaque no programa O Livro do Dia, de Carlos Vaz
Marques na TSF. Organizada pela investigadora do IELT Ana Isabel Queiroz, por Luís
Maia Varela e por Maria Luísa Costa, a edição reúne 50 poemas de 26 poetas publicados
na primeira década deste século, um projecto nascido dos encontros da Comunidade de
Leitores de Paisagens Literárias de Lisboa (IELT/Fabula Urbis). ---

Estudo sobre O Estranho caso de Angélica
Depois da publicação da conferência Acto da Primavera (1963), ou como aldeãos
transmontanos salvaram o cinema o investigador da Universidade de Grenoble e membro
colaborador do IELT Guillaume Bourgois regressa à cinematografia de Manoel de
Oliveira com Angélica!, ensaio sobre O Estranho caso de Angélica. O especialista em cinema
português e autor de uma tese de doutoramento sobre a obra deste realizador, vê no filme
uma revisitação de várias récitas ocidentais, das sereias de Odisseia à Branca de Neve e os
Sete Anões. O livro deverá ser apresentado na Livraria Férin, em Lisboa, a 27 de Dezembro.

