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I. Apresentação Geral 
 

Este simpósio será dedicado às evoluções no ramo das "Humanidades digitais" a nível político, econômico, científico e educacional no 
contexto dos intercâmbios americanos e europeus. Quase dez anos após o relatório do American Council of Learned Societies (2006), o 
desenvolvimento exponencial da atividade digital necessita uma avaliação crítica das suas produções. Universidades, centros de pesquisa, 
instituições públicas e investidores privados apoiam múltiplos projetos de investigação que promovam a concorrência entre as redes de 
comunidades científicas. Se os Estados Unidos e a Europa ocupam um lugar preponderante, a América Latina, a África e a costa do Pacífico 
na Ásia desejam posicionar-se igualmente nesse setor. 

No âmbito nacional francês, muitas equipas de investigação em ciências humanas e sociais (CHS) vêm reavaliando, desde o final do século 
XX, as abordagens disciplinares. Assim, o latino-americanismo estruturou na Europa o setor da informação científica especializada e foi capaz 
de desenvolver um modelo. Na primeira década do século XXI, as instituições acadêmicas e de pesquisa vêm abordando a questão dos 
arquivos pessoais dos investigadores relativamente à documentação patrimonial escrita, arquivos sonoros, bancos de mapas e fotografias, 
etc. A valorização do conteúdo digitalizado, as transformações a nível pedagógico e didático, os novos sistemas de aprendizagem e do 
conhecimento, assim como as questões de ordem legal decorrentes das novas práticas digitais vêm sendo sucessivamente considerados. Os 
diferentes atores dessas ações iniciais iniciaram projetos técnicos e científicos com vista a desenvolverem vários dispositivos de 
modelização... Essas experiências podem servir de base para uma reflexão acerca da dinâmica quanto à investigação e à inovação 
empreendidas atualmente no campo das ciências humanas digitais. 

Os desafios da digitalização da informação e de sua respetiva valorização ultrapassam o mero campo científico. Empresas privadas, 
instituições públicas e entidades governativas públicas locais também estão interessados no desenvolvimento dessa problemática. Em 
função do tipo das estruturas (organizações comerciais, culturais, industriais, administrativas ...) e a natureza dos fundos disponíveis, as 
expectativas e as exigências variam, convidando uma multiplicidade de respostas específicas. 

Nesse contexto, o Simpósio 2017 do Instituto das Américas propõem de apreender a evolução das práticas e do conhecimento das ciências 
humanas e sociais estreitamente relacionadas com o desenvolvimento das tecnologias digitais e das respetivas aplicações. 

O simpósio organizará a reflexão em torno dos seguintes eixos estruturantes: 

1) Renovação heurística: dimensão pluridisciplinar e colaborativa no ramo dos estudos americanistas. 

2) Desafios políticos, financeiros e institucionais das Humanidades digitais nos estudos americanos e americanistas. 

3) Das Américas ao Atlântico e ao Pacífico: estudo do transnacional na era digital. 

4) O papel das ciências jurídicas e das ciências de gestão. 

5) Abertura do campo científico à demanda social. Desafios educacionais, patrimoniais e mediatização da produção científica. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

II. Organização 
 

1. Modalidades de envio das propostas 

A proposta, apresentada em Cambria 12, espaçamento 1,5 deve incluir: 

- Um título, o nome e a filiação institucional do autor e cinco linhas de apresentação das suas atividades de investigação; 

- Um resumo de aproximadamente 450 palavras; 

- Cinco palavras-chave; 

O arquivo é nomeado: IdA2017 seguido do nome do autor ou primeiro autor. A proposta pode ser feita em Inglês, Francês, Espanhol ou 
Português. As propostas serão avaliadas por dois membros do Comité Científico do simpósio. Os textos finais deverão ser apresentados dois 
meses antes da conferência para serem enviados aos outros participantes. 

E-mail para envio: colloque2017@institutdesameriques.fr 

A Comissão organizadora procurará promover um equilíbrio entre doutorandos, jovens pesquisadores e pesquisadores confirmados. O 
simpósio está aberto a todas as disciplinas. 

2. Cronograma 

- Prazo para receção de resumos: 15 de abril de 2017 

- Retorno da decisão do Comité Científico: 31 de maio de 2017 

- Entrega dos textos: 32 de Julho de 2017 

3. Taxas de inscrição 

Preço público: 30 €. Isenções de taxas de inscrição: estudantes, comunicantes e organizadores. 

4. Coordenação do simpósio 

Jean-Christophe Burie (L3i), Mona Huerta (CS-IdA, presidente LOCAL) Eric Monteiro (CREDA / CRHIA), Jean-Sébastien Noël (CRHIA) 
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