UMa promove ciclo de conferências Aventuras e Perspetivas Académicas da Madeira para o Mundo
O Centro de Competências de Artes e Humanidades da Universidade da Madeira (UMa),
em parceria com o Projeto Internacional de Estudos sobre o Humor, organiza no dia 22 de
setembro, entre as 17h00 e as 19h00, na Sala do Senado, ao Campus da Penteada, um
ciclo de conferências intitulado Aventuras e Perspetivas Académicas – da Madeira para o
Mundo.
Esta iniciativa contará com a preleção das Professoras Doutoras Svetlana Kurtes
(Universidade de Portsmouth, Reino Unido) e Teodora Popescu (1 Decembrie 1918
University of Alba Iulia, Roménia), que irão abordar os seguintes temas: “Degree
opportunities in Portsmouth: intercultural perspectives on professional communication” e
"The role of culture in business communication". Será ainda apresentado, no decorrer
deste ciclo de conferências, o Volume 2 da revista JoLIE – Journal of Linguistic and
Intercultural Education.
A Revista JoLIE é uma publicação anual do Centre for Research and Innovation in Linguistic
Education, que resulta de uma proposta de um grupo de estudiosos da UMa (Alcina
Sousa, Aline Bazenga, Elisete Almeida, Luísa Antunes e Minh Ha LoCicero), tendo-se
posteriormente alargado a outras instituições nacionais, como a Universidade do Minho,
e internacionais, tais como a Universidade de Nottingham (UK), a Universidade de
Salónica (GR), as Fundações Carlo Collodi e Dino Terra (IT), a Universidade de Belfast (IR),
a Universidade de Joinville (BR), entre outras, reunindo um grupo de especialistas de
prestígio em diversas áreas, com o objetivo de refletir sobre o papel do humor das artes e
nas ciências humanas, sociais e da vida.
Este Volume 2 é dedicado ao tema Humour that Divides; Humour that Unites e reúne uma
seleção de textos apresentados no I Congresso Internacional de Estudos Interdisciplinares
sobre o Humor, realizado na UMa, em 2008.
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