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NOTÍCIAS 
 
Cursos Livres 2019 - Escola de Ciências Sociais 
A Escola de Ciências Sociais apresenta cursos breves que visam promover os seus ensinos e a 
investigação através de cursos de curta formação abertos ao público em geral. Estão abertas as 
inscrições. Público-alvo: Estes cursos destinam-se a todos que queiram aprofundar os seus 
conhecimentos nas áreas específicas dos cursos, nomeadamente estudantes e profissionais de 
qualquer área das Ciências Sociais ou de outras Ciências, bem como cidadãos em geral. 
No final de cada Curso serão entregues Certificados de presença.  
As inscrições para cada curso terminam dois dias antes da data de início do Curso. 
Para mais informações sobre os nossos Cursos e os respetivos conteúdos, consulte, por favor, a 
nossa página da internet em: Inscrições e Informações complementares 
 
A Formação de Educador@s e Professor@s: olhares a partir da UniverCidade de Évora 
A formação de educadores/as e professores/as na UniverCidade de Évora a partir de diferentes vozes: 
estudantes, docentes, educadores/as e professores/as cooperantes, agentes culturais e cívicos da cidade de 
Évora.  
A função da escola, o papel do/a professor/a e do/a educador/a, bem como a sua formação, têm sido 
objeto de questionamentos, mas deverão continuar a ser na medida em que reivindica novos rumos para 
uma profissão complexa, social e culturalmente implicada na construção do presente, sem esquecer o futuro. 
Foi neste movimento que tomámos como “estudo de caso” a formação de educadores/as e professores/as 
na UniverCidade de Évora a partir de diferentes vozes: estudantes, docentes, educadores/as e 
professores/as cooperantes, agentes culturais e cívicos da cidade de Évora. Durante dois dias, a  participação 
de profissionais e investigadores/as de diversos contextos nacionais e estrangeiros, partilharam a sua 
investigação, as suas práticas de formação e os fundamentos teóricos que as sustentam, ampliando diálogos 
entre o pensar globalmente e o agir localmente na construção dos projetos inovadores de formação para a 
docência com crianças. 
 
Prémios da Academia Portuguesa da História 
Candidaturas até 30 de Outubro de 2019 

………………………………………………………………..… 

EVENTOS 
 
Seminário: Repensar Eticamente a Evolução da Sociedade Digitalizada” 
3 de julho | 14:00 | Auditório 131 | Colégio do Espírito Santo  
A realização deste Seminário tem como objetivo debater o tema a partir da perspetiva e da experiência de 
diversas organizações que, atendendo às suas especificidades e atividades, têm um papel preponderante na 
construção de uma sociedade eticamente mais informada e responsável relativamente ao uso que hoje 
fazemos dessas tecnologias, tanto ao nível pessoal, como profissional. 
Entrada Livre 
 
I Encontro Interdisciplinar de Estudos sobre Literatura: Novos Olhares entre o Ceará e o Alentejo 
Informações e inscrições: Sala 247 - Colégio do Espírito Santo/Évora 
ou através do e-mail literaturaeocio.uevora@gmail.com 
Ao longo do evento ocorrerão lançamentos de livros de autores e pesquisadores participantes 
 
IV Scientific Meeting in Psycholoy Évora-Leipzig e I Internacional Scientifc Meeting in Psychology 
De 14.10.2019 a 15.10.2019 | Universidade da Madeira  



Organização: Universidade de Évora - Universidade da Madeira - Universidade de Leipzig  
 
XXI Seminário Luso-Espanhol de Economia Empresarial - SLEEE 2019 
Nos dias 21 e 22 de novembro de 2019 realiza-se na cidade de Évora (Portugal) o XXI SEMINÁRIO LUSO-
ESPANHOL DE ECONOMIA EMPRESARIAL (SLEEE 2019), ponto de encontro anual dos investigadores em 
direção de empresas. O Seminário Luso-Espanhol de Economia Empresarial é promovido pelo CIBECEM 
(Círculo Ibérico de Economia Empresarial), o qual integra as oito universidades da Raia Ibérica. O SLEEE 2019 
ano é organizado pelo Departamento de Gestão da Universidade de Évora e pelo Centro de Estudos e 
Formação Avançada em Gestão e Economia (CEFAGE). 

……………………………………………………………….… 
PROVAS 
 
Provas Públicas de Mestrado em Línguas e Linguística: Tradução e Ciências da Linguagem 
Valores semânticos de "só", "ainda", "ainda só", "já" e "já sim" no Português de Angola: Proposta de 
exercícios práticos 
Candidato | Luís Chimuku 
25 julho | 11h00 | Sala 248 | Colégio do Espírito Santo 

……………………………………………………………….… 
Provas Públicas de Programa de Doutoramento em Linguística 
Complementação finita no Português de Angola: Para uma gramática da frase 
Candidato | David Jorge Suelela 
1 julho | 10h30 | Sala 205 do Palácio do Vimioso 
 
Provas Públicas de Programa de Doutoramento em Economia 
Is energy efficiency reflected in residential property prices in Portugal? An investigation based on hedonic 
house price functions and quantile regression analysis 
Candidato | Rui Evangelista 
9 julho | 14h30 | Sala de Atos da Universidade de Évora 
 
Provas Públicas de Programa de Doutoramento em História da Arte 
The journey of artifacts: the study and characterization of a nucleus of lacquered Luso-Asian objects from 
the 16th and 17th centuries 
Candidato | Ulrike Körber 
26 julho | 14h30 | Sala de Atos da Universidade de Évora 
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