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PESQUISA

 

Evento

Os campos marcados com um asterisco (*) são obrigatórios.

Título

Indique o título completo da notícia e o seu eventual subtítulo.
Não redigir o título completo em maiúsculas.

Título *

Escolha o primeiro idioma do título do seu anúncio, depois preencha o campo correspondente. Poderá a seguir
acrescentar o título do seu anúncio em outros idiomas selecionando, a cada vez, um novo idioma.

--

Subtítulo

Escolha o primeiro idioma do subtítulo do seu anúncio, depois preencha o campo correspondente. Poderá a seguir
acrescentar o subtítulo do seu anúncio em outros idiomas selecionando, a cada vez, um novo idioma.

--

Língua principal do anúnico

Escolha o idioma principal do seu anúncio. Este permitirá a Calenda de valorizá-lo melhor.

Português

Contactos

Apelido *

Indique o seu apelido em minúsculas

Nome *

Indique o seu nome em minúsculas

E-mail *

Indique o seu e-mail. Para evitar eventuais problemas de correio indesejável (spams), o seu e-mail será colocado no
Calenda sob a forma apelido[ponto]nome(at)servidor[ponto]com.

Texto

É imperativo incluir, através do “copiar/colar”, o programa completo bem como a apresentação do
evento.
Acrescentar o programa em formato PDF não invalida este requisito. Os anúncios sem conteúdo não serão aceites. 
Não impomos nenhum limite de tamanho para as notícias. Pode acrescentar todos os detalhes que lhe parecem úteis. 

Para os ciclos de seminários ou conferências, indique a data de cada uma das sessões.
Para as chamadas de trabalhos, indique as modalidades de submissão das propostas.

Não hesite em arejar o texto utilizando os estilos "Título 1", "Título 2", etc., a fim de facilitar a leitura.

Resumo do seu anúncio *

O resumo é colocado na primeira página do Calenda, o que valorisa a apresentação do evento. 
Deve ser curto (menos de dez linhas) e explícito quanto ao conteúdo do evento.

Escolha o primeiro idioma no qual está redigido o resumo do seu anúncio, depois preencha o campo correspondente.
Poderá a seguir acrescentar o resumo do seu anúncio em outros idiomas selecionando, a cada vez, um novo idioma.

--

Conteúdo do seu anúncio *

Escolha o primeiro idioma no qual está redigido o seu anúncio, depois preencha o campo correspondente. Poderá a
seguir acrescentar o texto do seu anúncio em outros idiomas selecionando, a cada vez, um novo idioma.

--

Ficheiros anexos (*.doc, *.docx, *.html, *.odt, *.pdf, *.ppt, *.rtf, *.sxw)

Pode anexar ficheiros à notícia, como por exemplo um formulário de inscrição. 
Atribua aos ficheiros anexos um nome curto e explícito (ex.: programa.pdf). 
O tamanho dos ficheiros não deve ultrapassar 2 Mo 

Novo ficheiro

Aucun fichier choisiChoisir un fichier

ADICIONAR FICHEIRO

Quando? Onde?

Datas*

Indique a data do evento. 
Para as chamadas de trabalhos, concursos para atribuição de bolsas, prémios e ofertas de emprego,
indique a data limite de resposta à chamada. Deve criar outro anúncio para o evento propriamente dito (a
data da chamada de trabalhos é diferente da data do evento).
Para os ciclos de seminários ou de conferências, indique a data de cada uma das sessões.

Data

ADICIONAR UMA DATA

Local
Indique a cidade do evento. Poderá escolher numa lista as propostas de locais. A região, o país e o código postal
aparecerão automaticamente.

Localidade

Região

País

O país aparecerá automaticamente quando escolher uma cidade

Código postal

O código postal será preenchido quando escolher a cidade. Deverá completá-lo.

Endereço:

Indique o nome da rua e o número do local do evento.

Precisões

Indique aqui o edifício, a sala, o andar, etc.

ADICIONAR UM LOCAL

A categoria da notícia

Tipo de anúncio *

Escolha o tipo de notícia

Categoria principal *

Selecione a categoria principal para o seu anúncio

Categorias secundárias (Facultativo)
Selecione até 7 sub-categorias

 

 

Palavras-chave

Escreva os substantivos sem maiúscula. Separe as palavras com vírgulas. As palavras-chave melhoram a visibilidade
e a classificação da notícia.

Palavras-chave

Parceiros

Pode pedir que o seu anúncio seja reproduzido no(s) site(s) de um ou de alguns dos nossos parceiros. Para isso,
basta que assinale a casa correspondente. Atenção: a decisão editorial de publicação do seu anúncio cabe à equipa
do Calenda e aos seus parceiros. Esta reprodução não é por isso automática.

Portais temáticos

 Liens-socio

Instituições

 Centre interdisciplinaire d'études et de recherches sur l'Allemagne (CIERA)

 École des hautes études en sciences sociales

 Institut des sciences humaines et sociales (CNRS)

 Université d'Aix-Marseille

 Université d'Avignon et des Pays de Vaucluse

 Université de Nice Sophia Antipolis

Contactos

Lista dos contactos

Indique o nome, e-mail e endereço postal (facultativo) da pessoa a contactar para qualquer informação sobre o
evento.

Apelido do contacto

Nome do contacto

E-mail de contacto

ADICIONAR UM CONTACTO SUPLEMENTAR

Lista dos sites de referência

Título do site

Endereço do site

Endereço http de sites que permitam obter mais informações. Deve começar por http://

ADICIONAR UM LINK SUPLEMENTAR

CONCLUIR
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SOCIEDADE

 Sociologia

 Antropologia

 Estudos das Ciências

 Estudos urbanos

 Geografia

 História

 Economia

 Ciências políticas

 Direito

PENSAMENTO, COMUNICAÇÃO E ARTE

 Pensamento

 Religião

 Psiquismo

SOCIEDADE

 Sociologia

 Sociologia do trabalho

 Estudos do género

 Desporto e lazer

 Sociologia do consumo

 Sociologia urbana

 Sociologia da sáude

 Sociologia da cultura

 Sociologia económica

 Idades da vida

 Demografia

 Criminologia

 Antropologia

Antropologia social
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  OpenEdition Anúncios científicos   

 OpenEdition :
    

OpenEdition Books OpenEdition Journals Calenda Hypotheses
 

Notícias OpenEdition Freemium
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