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20 de outubro, FCSH, Lisboa
O primeiro encontro dos doutorandos do IELT será dia 20 de outubro, pelas
18h00, na Sala multiusos 1 (Edifício ID). O encontro é aberto à
comunidade científica da FCSH e será um momento de debate e partilha entre
investigadores em várias fases do doutoramento. Do debate deverão emergir
problemáticas ou preocupações comuns que darão origem aos seminários
temáticos a desenvolver durante o presente ano letivo. A entrada é livre.

Literature Research: themes and issues
October 20, FCSH, Lisbon

The first IELT doctoral students' meeting will be held on October 20, at 6pm,
in multiusos 1 (Building ID). The meeting is open to the FCSH scientific
community and will be a opportunity for researchers to discuss and
share their various PhD stages. The debate will serve as a good basis to address
issues or common concerns that will generate thematic workshops during the
current school year. Free admission.

Colóquios / Colloquia

Morality and Emotion: (Un)conscious Journey
to Being IV
21 de outubro, FCSH, Lisboa
O Colóquio Internacional Morality and Emotion: (Un)conscious Journey to
Being terá lugar no dia 21 de 0utubro no Auditório 1 da Faculdade de
Ciências Socias e Humanas da NOVA. Este ano o grupo de oradores inclui Ana
Maria
Paiva
(Agentes
inteligentes/robótica,
PT),
Jonathan
Gabay (Marketing/branding, UK), Penelope Curtis (Arte, PT), Robert
Kurzban (Psicologia, USA) e Tom Johnstone (Neurociências, UK).

Morality and Emotion: (Un)conscious Journey
to Being IV
October 21, FCSH, Lisbon
The fourth edition of the International Colloquium Morality and Emotion:
(Un)conscious
Journey
to
Being
will
take
place
on October 21 in Auditorium 1 of Faculdade de Ciências Sociais e
Humanas of NOVA. This year the speakers are Ana
Maria
Paiva (Intelligent agents/robotics, PT), Jonathan Gabay (Marketing/branding,
UK), Penelope Curtis (Art, PT), Robert Kurzban (Psychology, USA) and Tom
Johnstone (Neurosciences, UK).

XI Colóquio da Secção Portuguesa da
Associação Hispânica de Literatura Medieval
27 e 28 de outubro, FCSH, Lisboa
A Faculdade de Ciências Sociais e Humanas recebe o XI Colóquio da Secção
Portuguesa da Associação Hispânica de Literatura Medieval. O encontro
terá como conferencistas convidados o Professor Aires A. Nascimento, que
proferirá a conferência de abertura, e o Professor Vicenç Beltran Pepió, que terá
a seu cargo a conferência de encerramento.

XI Colloquium of the Portuguese Medieval
Literature Section of the Hispanic Association
October 27 and 28, FCSH, Lisbon
The Faculdade de Ciências Sociais e Humanas receives the XI Colloquium of the
Portuguese Medieval Literature Section of the Hispanic Association. The
meeting will have as guests Professor Aires A. Nascimento, who will deliver the
opening lecture, and Professor Vicenç Beltran Pepió, which will be responsible
for the closing conference.
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3 e 4 de novembro, FCSH, Lisboa
Em Novembro realizase o Colóquio Mário de SáCarneiro e o Modernismo,
com o intuito de rever e discutir a obra e a figura do poeta na história do Modernismo

português. O centenário da morte de Mário de SáCarneiro é oportuno para a
revisão de uma obra e de uma figura de poeta cuja centralidade na história do
Modernismo português tem vindo a tornarse cada vez mais evidente.

Colloquium: Mário de SáCarneiro and the
Modernism
November 3 and 4, FCSH, Lisbon
In November it is held the Colloquium Mário de SáCarneiro e o
Modernismo, in order to review and discuss the work and the poet's figure in the
history of Portuguese Modernism. The centenary of Mário de SáCarneiro's death
is a timely opportunity to review the poet's work whose presence is increasingly
evident in the history of Portuguese Modernism.

Investigação / Research

RCAAP  Repositório Científico de
Acesso Aberto em Portugal
RCAAP  Scientific Open Access
Repository in Portugal
+ info.

Portal de literatura hispano
portuguesa
SpanishPortuguese literature
portal
+ info.

Formação / Education

Cursos livres
16 de outubro [prazo alargado], FCSH, Lisboa
Estão abertas até dia 16 de Outubro as inscrições para cursos livres oferecidos
por investigadores do IELT:
 Ciência Heráldica e Tradição Hermética
 Da comédia divina à comédia humana: Dante e Boccaccio
 Introdução ao Teatro Playback

Free courses
October 16 [extended deadline], FCSH, Lisbon
Registration for the free courses offered by IELT researchers is open
until October 16:
 Ciência Heráldica e Tradição Hermética
 Da comédia divina à comédia humana: Dante e Boccaccio
 Introdução ao Teatro Playback

Opções livres
Este ano o IELT oferece as seguintes opções livres:
 "Uma realidade inventada"  Vivência e representação do corpo
em Virginia Woolf e Clarice Lispector (mestrado, 2º semestre);


Seminário

Contextos

LusoAlemães

19331945:

Cultura,

Ciência, Política (doutoramento, 2º semestre);
 Seminário de Estudos sobre o Imaginário (doutoramento, 2º semestre).

Optional course units
This year IELT provides the following optional course units:
 "An invented reality"  Living and representing the body in Virginia
Woolf and Clarice Lispector (master, 2nd semester)
 GermanPortuguese contexts 19331945: Culture, Science, Politics (PhD,
2nd semester)
 Seminar of Studies on the Imaginary (PhD, 2nd semester)

Oportunidades / Opportunities

Bolsas Fulbright/Camões para
Professores e Investigadores
Doutorados
Fulbright/Camões scholarships for
Teachers and
Doctorate Researchers
+ info.

Fundo de Mobilidade da FLAD
UAc: Travessia do Atlântico
Mobility fund FLADUAc:
Crossing Atlantic
+ info.

Chamada para artigos / Call for articles

Chamada para artigos
30 de dezembro de 2016
A chamada de artigos para o Dossiê 31: a poesia no limite
revista Via Atlântica
Mais informações aqui.
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Call for articles
December 30 2016
The call for articles to the issue Dossiê 31: a poesia no limite from
Via Atlântica Journal it is now open. Articles can be submitted until December
30 2016. More information here.

Chamada para artigos
28 de fevereiro de 2017
A revista Linha D'Água está aceitar artigos para a edição O poder do discurso e
o discurso do poder: ensino e pesquisa. Os artigos podem ser enviados em
português, inglês, francês e espanhol até 28 de fevereiro de 2017. Mais
informações aqui.

Call for articles
February 28 2017
Linha D'Água journal is accepting articles for the issue The power of speech
and the speech power: teaching and research. Articles can be submitted in
portuguese, english, french and spanish until February 28, 2017. More

information here.

Chamada para artigos
Portuguese Studies é uma revista multidisciplinar publicada pela Modern
Humanities Research Association, dedicada à investigação sobre as culturas,
sociedades e história do mundo lusófono. São aceites contribuições sobre todos os
assuntos nos domínios da literatura, cultura, história de Portugal e dos países de
língua portuguesa. Mais informações aqui.

Call for articles
Portuguese Studies is a multidisciplinary journal published by the Modern
Humanities Research Association that dedicates its research to cultures, societies and
the history of the Portuguesespeaking world. Academic contributions are accepted in
the fields of literature, culture, Portugal history and Portuguesespeaking countries.
More information here.
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