NEWSLETTER N.º 31/2013
06.Novembro.2013
________________________________________________________
Eventos do CIDEHUS:
1) Ciclo de Conferências “Os Outros Patrimónios de Évora”
Conferencista: Prof.ª Dr.ª Antónia Fialho Conde (Universidade de Évora)
e Dr.ª Ana Teresa de Sousa (Universidade de Évora)
Tema da Conferência: “Conjunto Abaluartado de Évora”.
Local: Auditório do Posto de Turismo, Évora
Data: 7.Novembro.2013, 17h00
Link: http://www.cmevora.pt/pt/conteudos/eventos/Ciclo+de+conferencias++Os+Outros+Patrimonios+de+
E.htm

Destaque
Eventos:
1) A Rede TIC & Sociedade, da FCT IP, abre as inscrições (28 de outubro a 10 novembro)
para frequentar ao longo de 3 semanas um Curso a distância GRATUITO.
MOOC “Como criar um eBook”. Este MOOC tem como principal objetivo desenvolver
competências na construção de um ebook que seja acessível a TODO o cidadão!
Pode inscrever-se em: http://ebooksmooc.wordpress.com .
O MOOC conta com o trabalho colaborativo da Fundação para a Ciência e a Tecnologia
(FCT), Universidade de Évora, Universidade Aberta (UAb), Centro de Investigação
"Didática e Tecnologia na Formação de Formadores" (CIDTFF) da Universidade de
Aveiro, Escola Superior de Educação - Instituto Politécnico de Santarém e Universidade
do Porto.
2) Workshop sobre software de reconhecimento de autoria de textos, no âmbito da rede
NeDiMAH
Local: FCSH-UNL
Data: 6.Novembro.2013
Link: http://www.cham.fcsh.unl.pt/files/file_000093.pdf
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3) VII Coloquio de Metodología Histórica Aplicada –
Local: Santiago de Compostela
Data: 7 a 8.Novembro.2013
Link: http://www.cmhasc.blogspot.com.es/
4) Networks over space and time: modelling, analyzing, and representing complex data in
the digital humanities
WG1, Spatial and temporal modelling: representation of space and time, NeDiMAH
Local: FCSH-UNL, (Auditorium 2, Tower B, 3rd floor)
Data: 8.Novembro.2013
Link: https://networks-space-time-lisbon.eventbrite.co.uk/
5) CONFERÊNCIA ICS 2013 - RIGHTS and INEQUALITIES. Paradoxes and Alternatives
Local: Auditório A. Sedas Nunes
Data: 12.novembro.2013, 10h30
Link:
http://www.ics.ul.pt/instituto/?ln=p&amp;mm=1&amp;ctmid=1&amp;mnid=1&amp;d
oc=&amp;ev2id=1269&amp;mtype=

6) Workshop A Propriedade na Construção do Imperio Português
Local: FCSH-UNL, Edifício ID, sala Multiusos 1 (piso 0)
Data: 13.Novembro.2013
Link: http://landsoverseas.wordpress.com/actividades/
7) Presentación en los Reales Alcázares de Sevilla de la Fundación Ceuta Crisol de
Culturas, encargada de la celebración en el año 2015 del sexto centenario de la
Conquista de Ceuta por Portugal. Conferencia a cargo del doctor Antonio Carmona
Portillo. "El legado portugués de Ceuta".
Data: 14.Novembro.2013
Link: http://www.ceuta.es/fundacion/
8) Seminário de História Religiosa Moderna
“O Concílio de Trento (1545-1563)”
Local: Universidade Católica Portuguesa - Sala de Exposições
Data: 19.Novembro.2013, 17h00
Link:
http://www.ft.lisboa.ucp.pt/site/custom/template/ucptpl_fac.asp?SSPAGEID=1005&la
ng=1&artigo=152&artigoID=552
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9) Seminário FAMÍLIAS NOS CENSOS 2011: DIVERSIDADE E MUDANÇA
Local: INE (Lisboa, Sede)
Data: 20.Novembro.2013, 9h00 - 17h00
Link: http://www.observatoriofamilias.ics.ul.pt/index.php/eventos/agenda/82seminario-familias-nos-censos-2011-diversidade-e-mudanca

10) Seminário de Arquivística
Local: Universidade católica Portuguesa, Sala Expansão Missionária
Data: 25.Novembro.2013, 18h00
Link:
http://www.ft.lisboa.ucp.pt/site/custom/template/ucptpl_fac.asp?SSPAGEID=1005&la
ng=1&artigoID=506
11) La Corte del Barroco: Textos literarios, avisos, manuales de corte, etiqueta y oratoria.
Local: Salón de Actos Facultad de Filosofía y Letras Universidad Autónoma de Madrid.
Data: 12 a 13.Dezembro.2013
Link:
http://www.moderna1.ih.csic.es/fehm/anexos/Programa%20CongresoLaCorteDelBarr
ocoPROVISIONAL.pdf

Call for articles:
1) Invitation for New Submissions to
BOTHALIA JOURNAL
ISSN: 0006-8241
************************
ISI INDEXED
5-Year Impact Factor
1.267
3

Click on the URL below for more information
WWW.BOTHALIA.COM
Coverage: life sciences; Frequency: Semiannual (12 parts); Rapid Peer Review
2) Opportunity to showcase your research in Advances in Librarianship: Vol 39
Our leading book series Advances in Librarianship is seeking proposals representing
current or ‘hot’ issues and new ideas in the broad fields of librarianship and
information science along with related fields such as communication, publishing,
information technology, and records and archives management, to be published in
Volume 39: Current Issues in Libraries, Information Science and Related Fields.
In keeping with Emerald’s philosophy, Advances in Librarianship publishes research
that can be applied. The editors are looking for:
•
Chapters written as general reviews, conceptual and technical papers as well as
viewpoints and theoretical or applied research
•
Chapter proposals can be in bullet or prose forms and should not exceed two
pages
•
Check out the more detailed Call for
chapters<http://www.emeraldinsight.com/products/journals/call_for_papers.htm?id=
4941>
Questions and comments, requests for author guidelines and submissions
•
Please contact the Editors : Anne
Woodsworth<mailto:alwoods10@gmail.com%mailto:20%253calwoods10@gmail.com
%3e> or W. David
Penniman<mailto:dave_penniman@yahoo.com%mailto:20%253cdave_penniman@ya
hoo.com%3e>
•
Full contact information should be provided to the Editors along with the
proposal
Schedule and due dates
Chapter proposals due to the Editors: January 1, 2014
First drafts of manuscripts due to the Editors: May 1, 2014
Final/revised drafts due: August 1, 2014
Find out more about the book series
•
What the book series
covers<http://www.emeraldinsight.com/products/books/series.htm?id=0065-2830>
•
The latest Vol 37 - Mergers and Alliances: The Operational View and
Cases<http://www.emeraldinsight.com/books.htm?issn=0065-2830&volume=37>
•
More information about volumes 35 and
36<http://www.emeraldinsight.com/products/books/series.htm?id=0065-2830>
including reviews of Vol 35
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3) A revista História e Cultura (ISSN 2238-6270)* recebe contribuições para o dossiê
História e Sociologia
Prazo limite: 15.Dezembro.2013
Link:
http://periodicos.franca.unesp.br/index.php/historiaecultura/announcement/view/29
O dossiê temático ‘História e Sociologia’ reunirá textos de caráter interdisciplinar,
focados nas relações, influências e afinidades entre as áreas de História e Sociologia.
Organizado pelo Prof. Dr. Reginaldo Guiraldelli (Departamento de Serviço Social e
Programa de Pós-Graduação em Política Social, UnB), por Fernando de Figueiredo
Balieiro (Doutorando em Sociologia, Programa de Pós-Graduação em Sociologia,
UFSCar) e Semíramis Corsi Silva (Doutoranda em História, Programa de Pós-Graduação
em História, UNESP/Franca), o dossiê abrange os seguintes temas: a teoria sociológica
e a historiografia; sociologia histórica; os “Annales” e os encontros com a teoria social;
estrutura social e mudanças históricas na intersecção dos debates históricosociológicos; a historiografia como ferramenta essencial à generalização sociológica; a
gênese histórica das configurações sociais; a noção de construção sócio-histórica dos
fenômenos e processos sociais e a desnaturalização do social; a perspectiva sóciohistórica e as contribuições da sociologia e da historiografia; metodologias da
historiografia na análise de fontes e textos de época em pesquisas sociológicas; o
diálogo entre metodologias de pesquisa nas áreas de história e sociologia.
As contribuições devem ser enviadas, até o dia 15/12/2013, exclusivamente pelo email: revistahistoriaecultura@franca.unesp.br (utilizar como Título/Assunto do e-mail:
SOBRENOME do Autor - “Dossiê História e Sociologia”).
- NORMAS PARA AUTORES:
http://periodicos.franca.unesp.br/index.php/historiaecultura/about/submissions#auth
orGuidelines

Call for papers:
1) XII Congreso de la Sociedad Española de Historia de las Ciencias y de las Técnicas
Local: Almáden
Data: 9 a 12.Setembro.2014
Prazo limite: 28.Fevereiro.2014 (para o simposio) / 1.Abril.2014 (para comunicações)
Link:
http://www.moderna1.ih.csic.es/fehm/anexos/XII%20CONGRESO%20SEHCYT%20(Pri
mera%20Circular)1.pdf
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Arquivos / Bases de Dados:
DARA-Novedades nº 13: septiembre 2013.
Infanzonías: las pruebas de nobleza en archivos aragoneses. Fondos
para el estudio de la nobleza aragonesa.

Incluye artículos sobre documentación de interés nobiliario de algunos de los archivos
aragoneses más importantes: el Archivo de la Corona de Aragón, los Históricos
Provinciales de Zaragoza y Huesca, el de la Diputación de Zaragoza, el de los Barones
de Valdeolivos de Fonz y la Real Maestranza de Caballería de Zaragoza .

Bolsas / Estágios / Emprego Científico:
1) Estão abertas as inscrições para três concursos para professores efetivos em História
na Universidade Federal da Integração Latino-Americana (UNILA), Foz do Iguaçu,
Brasil.
História da África
Período de inscrições: 30 de setembro a 03 de novembro de 2013
História da Ásia
Período de inscrições: 11 de outubro a 10 de novembro de 2013
História das Sociedades Indígenas e da América Latina
Período de inscrições: 18 de outubro a 17 de novembro de 2013
Favor repassar o link, lembrando que as provas dos concursos na UNILA podem ser
feitas em espanhol ou português e os candidatos podem ser estrangeiros sem atual
residência no Brasil. Maiores informações:
http://unila.edu.br/conteudo/concursos
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2) Está publicado o edital para seleção de dois professores visitantes estrangeiros em
História na Universidade Federal da Integração Latino-Americana (UNILA), Foz do
Iguaçu, Brasil.
Subáreas:
História da América Latina Contemporânea
História das Relações Interregionais do Continente Americano
Período de inscrição: 04/11/2013 - 06/12/2013
O processo seletivo será feito por meio da análise de currículo e de proposta de
atuação acadêmica na UNILA.
6.9 O contrato terá vigência inicial de doze meses, contados de sua assinatura,
podendo, o término deste prazo, ser prorrogado por até 36 meses, no interesse da
Administração, em conformidade com as disposições da legislação vigente.
6.10 Os contratados perceberão a remuneração de R$ 8.049,77 (oito mil e quarenta e
nove reais e setenta e sete centavos) e Auxílio Alimentação no valor de R$ 373,00
(trezentos e setenta e três reais).

Mais informações:
http://unila.edu.br/concursos/1
Edital em português:
http://unila.edu.br/sites/default/files/edital_progepe_069_2013__pss_03_visitante_0
.pdf
Edital em espanhol:
http://unila.edu.br/sites/default/files/edital_pss_03_en_espanol_1.pdf

Lançamento de Livros / Revistas / Índices de Periódicos / Protocolos:
1) Lançamento do Livro "Mina de S. Domingos - Território, História e Património Mineiro"
Local: Biblioteca Nacional
Data: 7.Novembro.2013, 18h30
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2) Apresentação do livro “Do Japão para o Alentejo – A Embaixada Japonesa Tenshö em
Vila Viçosa no ano de 1584”
Local: Biblioteca Municipal Dr. Hernâni Cidade, de Redondo.
Data: 9.Novembro.2013, 15h00

3) ENUMERATE - Estatísticas sobre digitalização do património cultural europeu: 2.º
questionário em linha
A Biblioteca Nacional de Portugal (BNP) está a coordenar a participação portuguesa no
Projeto Enumerate (2011-2013), que visa a recolha e análise estatística, em larga
escala, de dados sobre a digitalização, o acesso e a preservação digital do património
cultural europeu. O segundo questionário Enumerate está disponível online até 15 de
novembro.
Ver:
http://www.bnportugal.pt/index.php?option=com_content&view=article&id=872%3A
noticia--enumerate-estatisticas-sobre-digitalizacao-do-patrimonio-cultural-europeu-2o-questionario&catid=163%3A2013&Itemid=898&lang=pt

Programa FLAD
No passado dia 30 de Outubro teve lugar na Fundação Luso-Americana a apresentação pública
do programa de bolsas de mobilidade FLAD/CAORC. Esta sessão contou com a presença de
representantes de universidades, unidades e centros de investigação portugueses e dos países
de língua oficial portuguesa, participação que aproveitamos para agradecer.
A constituição de uma rede portuguesa de unidades e centros de investigação com trabalho
dedicado aos estudos lusófonos é da maior importância no estabelecimento e/ou reforço da
cooperação com centros de investigação dos EUA com foco de interesse nessas matérias. O
conhecimento dos centros portugueses permitirá mais facilmente integrar investigadores
norte-americanos interessados em desenvolver os seus trabalhos em Portugal.
Gostaríamos, assim, de conhecer a disponibilidade dos centos que representam para
integrarem a rede portuguesa e receberem investigadores e docentes oriundos dos Estados
Unidos. Tais manifestações de interesse devem mencionar:

•

Universidade (nome)

•

Departamento, unidade ou centro de investigação (nome)

•

Breve apresentação do departamento, unidade ou centro de investigação
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•

Indicação do responsável (para este programa) e contactos

•

Indicação do sítio web

•

Outras informações que entendam por convenientes.

Estes elementos, depois de coligidos, serão disponibilizados nos websites da FLAD (Programa
de Docência e Investigação nos EUA - http://www.flad.pt/?no=2120001762) e do CAORC
(Center for Lusophone Research - http://caorc.org/fellowships/clr/).
Agradecemos que nos façam chegar a vossa manifestação de interesse até ao final do corrente
mês de Novembro.
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