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TIMOR E TIMORENSES: ANTES, AGORA E DEPOIS  

 

 
É com imenso prazer que anunciamos a realização da 2ª Conferência Internacional da Produção do 

Conhecimento Científico em Timor-Leste, sob o tema ‘TIMOR E TIMORENSE: ANTES, AGORA E DEPOIS”, 

organizada pela Unidade de Produção e Disseminação do Conhecimento do Programa de Pós-Graduação e 

Pesquisa da UNTL e a Faculdade de Educação, Artes e Humanidades; a ter lugar na Faculdade da Educação, 

Artes e Humanidades nos dias 27 a 29 de Julho de 2016. Esta conferência propõe uma reflexão sobre os 

conceitos epistemológicos “antes”, “agora” e “depois”, bem como sobre as mudanças que têm vindo a 

decorrer em torno destes conceitos.  

Os limites entre os três conceitos foram mudando gradualmente, bem como o sentir e as necessidades a 

eles associados; o homem, enquanto animal social e entidade cognitivamente em evolução, procura construir 

novas formas de saber e conceber o “antes, “agora” e “depois” no mundo da ciência na tecnologia e/ou 

tecnologia na ciência.  

O nosso objectivo neste encontro será, portanto, tentar delinear as alterações da nossa época, tomando 

em consideração os paradigmas fundamentais da nossa vida em sociedade, e reequacionando-os de acordo 

com a época contemporânea. A troca de ideias e de resultados da pesquisa científica entre as diversas áreas de 

estudos afigura-se, então, como interesse central desta conferência, mas o enfoque da reflexão recairá 

sobretudo no modo como Timor e Timorenses se associam nos conceitos terminológicos “antes”, “agora” e 

“depois”, que as vezes tais se alteram gradualmente no tempo, e de que forma estas mudanças são 

identificáveis? 

 
Comissão Organizadora:  
Prof. Dr. Vicente Paulino (CEMRI-UAb/PPGP-UNTL) 
Prof. Mestre Sabil José Branco (FEAH-UNTL) 
Prof. Mestre Miguel Maia dos Santos (INL-UNTL) 
Prof. Mestre Fernando da Conceição (FEAH-UNTL) 
 
Comissão Científica 
Prof. Dr. Francisco Miguel Martins (FEAH-UNTL)  Prof. Mestre Pedro Soares (FEAH-UNTL) 
Prof. Dr. Benjamim de Araújo e Cor-Real (INL-UNTL) Prof. Dr. Antero Bendito (Peace Studies – UNTL)  
Prof. Dr. Adérito José Guterres Correia (INL-UNTL)  Prof. Mestre Paulo da Silva (FECT-UNTL) 
Prof. Mestre Miguel Maia dos Santos (FEAH-UNTL) Prof. Mestre Marcos António Amaral (FEAH-UNTL) 
Profª. Mestra Fernanda X. Sarmento (FEAH-UNTL)  Profª Mestra Bia Ble Hitu de Carvalho (FE-UNTL) 
Prof. Mestre Nuno da Silva Gomes (PPGP-UNTL)   Prof. Mestre Benjamim H. Martins (FECT-UNTL) 
Pofª. Mestra Irta Sequeira B. Araújo (FEAH-UNTL)  Prof. Mestra Lara M. Aquino Guterres (FEAH-UNTL) 
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Profª. Mestra Dominika Dwikori Sitaresmi ((DCS-UNTL)  Prof. Dr. José Pinto Casquilho (PPGP-UNTL) 
Profª Mestra Mariene Queiroga  (PQLP/CAPES/UNTL) Prof. Dr. Acácio Cardoso Amaral (FA-UNTL) 
Prof. Mestre Fernando Baptista Anuno (FE-UNTL)  Profª. Dra. Sabina da Fonseca (FEAH-UNTL) 
 
Secretariado e serviço de Apoio:  
Secretariado do PPGP e da Faculdade de Educação, Artes e Humanidades 
Equipa de logístico da UNTL 
 
Propostas para comunicações: 
Serão bem acolhidas comunicações relacionadas com o tema propulsionador do encontro e desenvolvidas 
numa lógica transdisciplinar. De entre as seguintes temáticas:  
 
História, Antropologia e Arqueologia  
Língua, linguística e literatura  
Comunicação, Cultura e Arte  
Comunicação e Educação 
Educação Popular e Saberes Tradicionais 
Educação e Meio-Ambiente 
Ensino e Formação de Professores 
Género, violência e desigualdade 
Estudo da Paz e do Conflito  
Ciências Politicas e Administração Pública  
Política e Relações Internacionais 
Economia, Negócios e Comércio  
Turismo, lazer e cultura 
Agricultura e Florestas  
Ciências de Engenharia e dos Recursos Naturais 
 
Línguas da conferência 
As comunicações poderão ser apresentadas em Português, Tétum e Inglês. 
 
Apresentação de propostas:  
Por favor envie todas as propostas para comunicações de 20 minutos até dia 30 de Março de 2016 para: 
conference.ppgp2016@gmail.com, acompanhadas das seguintes indicações:  
a) Indicar o eixo da temática onde pretende apresentar a proposta;  
b) Título da proposta, nome do autor, instituição a que pertence;  
c) Resumo entre 250 e 300 palavras;  
d) Curriculum Vitae abreviado (até 30 linhas).  
 
A comissão organizadora apresentará a lista das comunicações seleccionadas aos respectivos autores até 
30 de Abril de 2016. O programa da Conferência até 30 de Junho de 2016. 
 
Informamos ainda que os autores e co-autores dos resumos submetidos, automaticamente serão inscritos 
no evento. 
 
Submissão do texto completo: 
Prevê-se a publicação das respectivas propostas de comunicações que vierem a ser aceites, em E-book, ou 
em livro impresso. Neste sentido, convidamos gentilmente os autores a submeterem versões completas 
de seus trabalhos (de 5.000 palavras até 7.000 palavras) até 30 de Junho de 2016.  
Seguindo as seguintes normas de publicação: 
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1) No princípio do texto original, a negrito e centrado, a 12 pt, Times New Roman, espaço e meio, 
constarão: o título do artigo, o nome do autor e a designação, por extenso, da instituição 
científica ou académica a que o autor se encontra ligado. 

2) A extensão do texto original não poderá ultrapassar 5000 a 8000 palavras (incluindo as 
referências bibliográficas e notas), A4, a espaço e meio.  

3) A digitação do texto original deverá ser feita em Word, em Times New Roman, em letra tipo 12, 
em espaço 1,5, com parágrafos com o espaço avançado a 1 cm. Deverão evitar-se parágrafos com 
apenas uma frase. 

4) Tabelas e figuras: ordenadas por numeração árabe. Incluir título ou legenda e sempre fonte. 
5) A identificação da fonte de livros, de publicações periódicas e de artigos assinados, datados, será 

referenciada imediatamente após a citação, entre parênteses, indicando o apelido, o ano de 
publicação: página ou páginas, por exemplo: (Gago, 1990: 55).  

6) Sistema de citações e referências a autores no texto: autor-data, como segue: ex. (...) de acordo 
com Bonifácio (2007), “A monarquia já estava republicanizada”; ou indicando a(s) página(s) ex. “A 
monarquia já estava republicanizada” (Bonifácio, 2007: 32); ou (Bonifácio, 2007a) quando 
referentes a mais de um título do mesmo autor no mesmo ano; e (Bonifácio et al. 2002) para 
obras colectivas. Citações com mais de três linhas, usar avanço de parágrafo e redução para 
espaçamento simples entre linhas, transcrevendo sem aspas, enquanto as citações no texto 
devem vir entre aspas baixas (“...”) e dentro destas, meias aspas (“…’…’…”). 

7) As notas de rodapé de página serão apresentadas, devidamente numeradas, seguindo o modelo 
tradicional, em fundo de página.  

8) As referências bibliográficas deverão ser apresentadas em fim de artigo. Terão de ser ordenadas 
alfabeticamente pelos apelidos dos autores e cronologicamente. Seguirão o seguinte modelo:  
x Livros: PINTO, J. M. 2007. Indagação Científica, Aprendizagens Escolares e Reflexividade Social. Porto: 

Afrontamento. 
x Colectâneas: PROSSER, J. (ed.) 2000. Image-Based Research - A Sourcebook for Qualitative 

Researchers. Londres: Routledge and Falmer Press. 
x Artigos em colectâneas: EISENSTADT, S. N. (2005), “Axial civilizations and the Axial Age 

reconsidered”. In J. P. Arnason, S. N. Eisenstadt, B. Wittrock (eds.), Axial Civilizations and World History, 
Leiden: Brill, pp. 531-564. 

x Artigos em revistas: PARR, J. B. (2004), “The polycentric urban region: a closer inspection”. Regional 
Studies, 38 (3), pp. 231-240. 

x Publicações online: COFFEY, A., HOLBROOK, B., ATKINSON, P. (1996), “Qualitative data analysis: 
technologies and representations”. Sociological Research Online, 1(1), Disponível 
emhttp://www.socresonline.org.uk/socresonline/1/1/4.html, [consultado em 31-1-2006]. 

x Teses: FIDALGO, J. M. (2006), O Lugar da Ética e da Auto-Regulação na Identidade Profissional dos 
Jornalistas. Tese de doutoramento, Braga: Instituto de Ciências Sociais, Universidade do Minho. 

x Clássicos: ESPINOSA, B. (1988 [1670]), Tratado Teológico-Político (trad. D. P. Aurélio), Lisboa: 
Imprensa Nacional-Casa da Moeda.  

 
Deslocação e Alojamento 
 
O custo de deslocação e alojamento será da responsabilidade dos participantes da conferência. Para esse 
efeito, a comissão organizadora emitirá um documento de aceitação da proposta apresentada no sentido 
de facilitar os participantes na busca do financiamento.  
 
 
Local da Conferência  
A conferência terá lugar no Campus do Liceu da Universidade Nacional Timor Lorosae (UNTL), Avenida 
Cidade de Lisboa, Díli, Timor-Leste. 
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