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JOLIE é publicação académica que surgiu de uma proposta de estudiosos da Madeira

Revista internacional com textos da UMa
O Centro de Competências de Artes e Humanidades da Universidade da Madeira realizou ontem
duas iniciativas , nomeadamente o ciclo de conferências intitulado “Aventuras e Perspectivas
Académicas – da Madeira para o Mundo”, e a apresentação do segundo volume da revista JOLIE
– Journal of Linguist and Intercultural Education, uma publicação de carácter anual do Centre for
Research and Innovation in Linguist Education.
A obra em causa conta com diversos textos apresentados no I Congresso internacional de
Estudos Interdisciplinares sobre o Humor, que se realizou na Universidade da Madeira em 2008.
Na realidade, a JOLIE surgiu ainda de uma proposta de um grupo de estudiosos da UMa: Alcina
Sousa, Aline Bazenga, Elisabete Almeida, Luísa Antunes e Minh Ha LoCicero. Numa fase
posterior, alargou-se a outras instituições nacionais e internacionais, como a Universidade do
Minho, a Universidade de Nottingham, a Universidade de Salónica, as Fundações Carlo Collodi e
Dino Terra, Universidade de Belfast e a Universidade de Joinville, «reunindo um grupo de
especialistas de prestígio em diversas áreas, com o objectivo de reflectir sobre o papel do humor
das artes e nas ciências humanas, sociais e da Vida». O segundo volume é dedicado
precisamente ao tema «O Humor que desune, o Humor que Une».
No que se refere ao ciclo de conferências ontem realizado, cuja abertura contou com a presença
do reitor da UMa, as oradoras foram as professoras doutoras Svetlana Kurtes (Universidade de
Portsmouth, do Reino Unido) e Teodora Popescu, da universidade romena Alba Iulia.
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