
        

          
 

25 de outubro de 2018. 
 

A Associação de Estudos Lusófonos (AEL) é uma associação acadêmica interdisciplinar 
dedicada à promoção e divulgação de pesquisas acadêmicas relacionadas com o mundo lusófono 
<http://www.yorku.ca/lsa>. Atualmente com sede na York University, em Toronto, Canadá, os 
principais objetivos da associação são: promover debate e intercâmbio acadêmico relacionados à 
influência e presença lusófona no Canadá, assim como em outros lugares; promover a 
conscientização pública sobre o legado e influência lusófona no Canadá, assim como em outros 
lugares; promover e apoiar os esforços educacionais na área de estudos luso-canadenses e 
estudos internacionais lusófonos; cooperar com associações e institutos de pesquisa preocupados 
com o estudo dos estudos lusófonos tanto no Canadá, como internacionalmente; manter contato e 
intercâmbios com associações acadêmicas e comunitárias com interesses e objetivos 
complementares; fornecer material para publicação, atas de conferência e bibliografias; organizar 
e promover conferências, simpósios, workshops e reuniões comunitárias regulares; promover 
iniciativas de educação na graduação e na pós-graduação sobre Estudos Lusófonos no Canadá, 
assim com internacionalmente; e promover iniciativas de educação comunitária de Estudos 
Lusófonos, tanto dentro como fora do Canadá. Ao longo dos últimos anos, a EAL tem 
desenvolvido uma relação cada vez mais estreita com o programa de Portuguese and Luso-
Brazilian Studies da York University, assim com o Canadian Centre for Azorean Research and 
Studies (CCARS), e mantido um programa de publicações robusto através da sua afiliação com a 
Portuguese Studies Review e a Baywolf Press <http://www.trentu.ca/admin/publications/psr/>. 
 

Seguindo o êxito da sua reunião de 2017 em Aracaju, Brasil, a Associação de Estudos 
Lusófonos (AEL) tem o prazer de anunciar que a sua próxima conferência terá lugar em 
Portugal, na histórica cidade de Évora, Patrimônio da Humanidade da UNESCO. A conferência 
decorrerá na Universidade de Évora entre o 25 e 29 de junho de 2019. Organizada conjuntamente 
com a Escola de Ciências Sociais (ECS) <http://www.ecs.uevora.pt/> e o Centro de Investigação 
em Ciência Política (CICP-FCT) <www.cicp.eeg.uminho.pt/>, seu tema é O Mundo Lusófono: 
Comunidades Globais e Locais. Como tal, a conferência receberá trabalhos individuais, painéis 
temáticos e mesas redondas sobre temas tão diversos como: diásporas, educação, idosos, 
feminismo, cinema, história, direito, literatura, migração, militarismo, o ensino do português 
como língua materna e segunda, raça, religião, lutas pela libertação e pela democracia e 
juventude, entre outros. 

 
O prazo de envio de propostas, tanto de comunicações individuais como de painéis/mesas 

redondas temáticas é 14 de dezembro de 2018. As propostas de comunicações individuais 
devem incluir os seguintes elementos: nome(s) do(s) autor(es); afiliação institucional; endereço 
electrónico; título do resumo; e um resumo com um máximo de 250 palavras. As propostas de 

http://lsa.apps01.yorku.ca/
http://www.trentu.ca/admin/publications/psr/
http://www.ecs.uevora.pt/


painéis/mesas redondas temáticas devem incluir, para além de um título e de um resumo com o 
máximo de 250 palavras, os mesmos elementos já mencionados para as comunicações 
individuais. As propostas devem ser apresentadas em MS Word ou RTF e no tamanho da fonte 
Times New Roman 12. Os trabalhos podem ser apresentados em português, inglês, ou francês: 
no entanto, não haverá tradução simultânea. As propostas deverão ser enviadas para 
<secretariado.cicp@uevora.pt> com o assunto "Proposta CIML / Comunidades Globais e 
Locais". 

 
 

 Organizadores, 

 José C. Curto, Presidente - Associação de Estudos Lusófonos 

Helder A. Fonseca, Universidade de Évora (ECS & CICP) 

 

 

 
Scientific Committee / Comité Científico / Comité Scientifique 

 
   

Leila Bijos (Universidade 
Católica de Brasília) 
 

Elisa Esteves, 
(Departamento de 
Lingüística e Literatura, 
Universidade de Évora) 

Luis Andrade (CICP e 
Departamento de História, 
Filosofia e Ciências Sociais 
da Universidade dos 
Açores) 

Michel Cahen (Université 
de Bordeaux) 
 

Maria Filomena Gonçalves 
(Departamento de 
Linguística e Literatura e 
CIDEHUS.UE, 
Universidade de Évora) 

Maria de Deus Manso 
(Departamento de História 
e CICP – Universitdade de 
Évora) 

Robert A. Kenedy (York 
University) 
 

Ema Pires (Departamento 
de Sociologia, Universidade 
de Évora)  

Chris Saunders (University 
of Cape Town) 

Isabel Morais (University 
of Saint Joseph, Macao) 
 

João Tiago Pedroso de 
Lima (CICP e 
Departamento de Filosofia, 
Universidade de Évora)   

Jean M. Hébrard (EHESS, 
Paris)  

Patrícia F. de Matos 
(Universidade de Lisboa) 
 

Helder Adegar Fonseca 
(Departamento de História 
e CICP- Universidade de 
Évora ) 

José António Palmeira 
(EEG, Universidade do  
Minho) 

 

http://www.usj.edu.mo/en/faculty_directory/isabel-morais/

