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CALL FOR PAPERS 
 

No âmbito da parceria entre o Instituto de História Contemporânea da Universidade 
Nova de Lisboa e o Centro de Estudos Interdisciplinares do Século XX da Universidade 
de Coimbra - CEIS20-UC, realizar-se-á, em 2018, o VI Encontro Anual A Europa e o 
Mundo, subordinado ao tema “A Europa do Conhecimento”.  
 
A cooperação europeia no domínio do ensino superior é, de facto, anterior à criação da 
União Europeia (UE), mas foi, em grande medida, impulsionada por esta. Nos anos 40 
do século XX começa a desenhar-se a “Europa da mobilidade” através, nomeadamente, 
da criação de centros de reflexão, que envolviam não apenas académicos, mas também 
intelectuais e políticos, que iriam contribuir para a conceção de uma “Europa da 
Educação”, cujas reflexões seriam, mais tarde, vertidas de algum modo na criação do 
Programa ERASMUS, aquele que é o programa de mobilidade mais emblemático da 
UE na área da mobilidade académica.  
 
Precisamente por ocasião dos 30 anos da criação e da implementação do ERASMUS, e 
dos 60 anos da assinatura do Tratado de Roma, esta conferência internacional pretende 
ser um espaço de debate e de reflexão acerca da criação, desenvolvimento e perspetivas 
passadas, atuais e futuras da Europa do Conhecimento.  
 
Liberdade de circulação de pessoas, a Declaração de Bolonha e o Espaço Europeu do 
Ensino Superior, a Estratégia de Lisboa para uma Europa da inovação e do 
conhecimento, os programas e subprogramas ERASMUS, COMENIUS, LEONARDO 
DA VINCI, SOCRATES, GRUNDTVIG, o Horizonte2020 e o Espaço Europeu da 
Investigação são instrumentos primordiais da política da UE neste domínio. Com este 
enquadramento, a conferência internacional “A Europa do Conhecimento” aceita 
propostas de comunicação de várias áreas disciplinares, cujos contributos – teóricos, 
empíricos e/ou comparativos – se debrucem, entre outros aspetos, sobre:  

- a evolução da cooperação europeia na área da educação e da ciência; 



	

- o papel do poder político e de diferentes atores, institucionais ou individuais, na 
definição e desenvolvimento de uma Europa do Conhecimento; 

- o desenho e a implementação de diferentes programas de mobilidade (de 
docentes, investigadores, estudantes e de pessoal não docente), seus êxitos e 
constrangimentos; 

- a relação entre os programas de mobilidade e a formação de uma consciência e 
de um mercado de trabalho europeus; 

- a transferência de conhecimentos entre a academia, a economia e a sociedade 
civil e o seu impacto. 
 
As propostas devem incluir o título da comunicação, um resumo (até 300 palavras), três 
palavras-chave, e uma nota biográfica (que inclua afiliação institucional, grau 
académico e as cinco publicações mais relevantes) e ser enviadas, em formato Word, 
para: alice.cunha@fcsh.unl.pt  
 
As línguas de trabalho são o Português e o Inglês. Não haverá tradução simultânea. 
 
Os textos apresentados na conferência serão publicados, após arbitragem científica. A 
participação na conferência não implica a obrigatoriedade de envio de texto para 
publicação, mas tal é encorajado.  
 
Calendário 
Admissão de propostas: até 15 de setembro de 2017 
Notificação de aceitação: até 30 de setembro de 2017 
Receção dos textos: até 28 de fevereiro de 2018 


