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NOTÍCIAS 
Cursos Livres 
Decorreram durante o mês de julho os Cursos Livres da ECS, coordenados por docentes e investigadores da Escola de 
Ciências Sociais e que contaram com a participação de alunos e público em geral 
(https://www.ecs.uevora.pt/divulgacoes/cursos_livres) 
 
Congresso "O Mundo Lusófono: Comunidades Globais e Locais" 
Este evento, organizado pelo Centro de Investigação em Ciência Política e Escola de Ciências Sociais da UÉ,  contou 
com a participação de oradores do espaço lusófono e de outros países e um público bastante diversificado, num total 
de cerca de 160 congressistas. 
 
 

 

Mobilidade 

Inês Ribeiro e António Diniz, alunos finalistas do 1º Ciclo na vertente de Arqueologia,    
mês de Julho a participar num projeto arqueológico em Itália, coordenado por Mau     
Classical Studies, Duke University.  VULCI 3000 -   is a multidisciplinary project of arc   
training and digital communication focused on the Etruscan site of Vulci (Italy).  

Partilha de experiências com aprendizagem de diferentes metodologias de trabalho e    
novas realidades arqueológicas são os objetivos deste intercâmbio que contam com o a    

 
 
Aulas de Campo 
Os alunos de Arqueologia da ECS encontram-se, durante os meses de Julho/ Agosto e 1ª quinzena de Setembro, a 
realizar a componente prática do seu curso, integrando-se em projetos de investigação que se encontram em curso, 
sob a direcção dos docentes de Arqueologia. 
 
Candidaturas a Alojamento Universitário 2019/2020 
Estudantes que ingressam no 1º ano, primeira vez --- 1º e 2º ciclos e mestrado integrado 
Avisam-se os estudantes da Universidade de Évora que, no período compreendido entre 9 e 13 de setembro, estarão 
abertas as candidaturas a alojamento para o ano letivo de 2019/2020. Estas candidaturas são efetuadas on-line no 
SIIUE, devendo o estudante preencher todos os dados solicitados. 
 
Programa +Superior 
Mais Bolsas para quem quer estudar na UÉ 
Um total de 405 bolsas de mobilidade, no valor de € 1700 anuais, estão disponíveis este ano para os estudantes que 
pretendam frequentar uma das instituições de ensino superior do Alentejo, sendo a Universidade de Évora uma das 
abrangidas pelo Programa +Superior. 



………………………………………………………………..……… 
EVENTOS 
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 
De 09.10.2019 a 10.10.2019  
09:30 | Anfiteatro | Colégio do Espírito Santo  
 
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 Programa de Doutoramento em História Contemporânea 
A Abolição da escravatura no Brasil e as leis imperiais sobre a escravidão (1831-1888): Perspectiva Histórica 
Candidato | Alessandro Gomes 
17 setembro | 15h00 | Sala 205 do Palácio do Vimioso  
 
Provas Públicas de Programa de Doutoramento em Gestão 
Os sistemas de agricultura familiar de Timor-Leste: Uma abordagem com foco no bem-estar dos produtores  
Candidato | Carlos da Deus 
20 setembro | 10h30 | Sala de Atos da Universidade de Évora 
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