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PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA 

MESTRADO E DOUTORAMENTO 

Avenida Cidade de Lisboa, Díli 

Telef. + (670) 3321210; 3310446, Fax: 3321251, Email: reitoria_untl@yahoo.com  

 

1ª Conferência Internacional  

A PRODUÇÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO EM TIMOR-LESTE  

DIAS 13, 14, 15 DE AGOSTO DE 2014 

 

Universidade Nacional Timor Lorosa’e (UNTL)  

Campus Liceu, Avenida Cidade de Lisboa, Díli, Timor-Leste 

_______________________________________________________________________ 

 

Esta Conferência é organizada pelo Programa de Pós-Graduação e Pesquisa, sob a 
coordenação da Unidade de Produção e Disseminação do Conhecimento.   
 
O debate sobre a produção do conhecimento científico em Timor-Leste é muito 
importante para compreender “hatene” Timor-Leste. É certo que o tema proposto terá 
de ser focalizado em alguns conteúdos difusos e dispersos. Estes debates vão centrar-
se nas abordagens analíticas, contribuindo para compreender o “estado da arte” dos 
“caminhos da ciência e do conhecimento” em Timor-Leste.  
 
Esta conferência convida os docentes e investigadores de várias áreas do saber a 
interrogarem-se sobre “A PRODUÇÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO EM TIMOR-
LESTE”, procurando aferir continuidades no conhecimento acumulado, mas também 
criando oportunidades para a expressão e confronto de novas abordagens.  
 
 

Comissão Organizadora:  
 
Prof. Doutor Francisco Miguel Martins (Presidente) 
Prof. Doutor Vicente Paulino (Coordenador) 
Prof. Doutor José Pinto Casquilho  
Prof. Doutor Antero Bendito  
Prof. Mestre Marcos António Amaral 
Professor Miguel Maia dos Santos 
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Prof. Mestre Camilo Ximenes 
Prof. Mestre Cristóvão dos Reis, M.Sc 
Profª. Mestre Fernanda Ximenes Sarmento  
Profª. Mestre Irta Sequeira Baris de Araújo 
Prof. Mestre Eng. Zeferino Viegas Tilman 
Prof. Mestre Benjamim Hopffer Martins 
 
 

Secretariado e serviço de Apoio:  

 

Secretariado do PPGP  

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 os seguintes GT-Grupo de Trabalho:  
 
História e Antropologia  
Língua e Literatura  
Arte e Cultura 
Ciências de Informação e da comunicação  
Ciência da Educação e do ambiente  
Estudo da Paz e do Conflito  
Ciências Sociais e Políticas 
Economia, Negócios e Comércio  
Agricultura e Florestas,  
Ciências de Engenharia e dos Recursos Naturais 
Ciências da Saúde 
 
 
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 Junho 

para: conference.ppgp2014@gmail.com, acompanhadas das seguintes indicações: a) Indicar o 

GT onde pretende apresentar a proposta; b) Título da proposta, nome do autor, instituição a 

que pertence; b) Resumo entre 250 e 300 palavras; c) Curriculum Vitae abreviado (até 30 

linhas). A comissão organizadora apresentará a lista das comunicações seleccionadas e o 

programa da Conferência até 31 de Julho de 2014. 

 

 

Submissão do texto completo: 

 

Prevê-se a publicação das respetivas propostas de comunicações que vierem a ser aceites, 
em Atas da conferência, ou em livro. Neste sentido, convidamos gentilmente os autores a 
submeterem versões completas de seus trabalhos (até 5.000 palavras) até 30 de Outubro de 
2014. 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 5.000 palavras (incluindo as 

referências bibliográficas), 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) 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).  

5) As citações, no texto, serão feitas entre aspas, e não em itálico, o qual só será usado 

para ressaltar palavras ou locuções. As citações directas (com transcrição) que não 

excedam as três linhas aparecerão entre aspas (“ ”) inseridas no corpo de texto. As 

restantes deverão aparecer destacadas do corpo de texto e em fonte menor (Times 

New Roman 11 pt). 

6) As notas de rodapé de página serão apresentadas, devidamente numeradas, 

seguindo o modelo tradicional, em fundo de página.  

7) 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: Livro: Apelido, Nome próprio (ano). Título. Local da 

Edição: Editora, (eventual referência da 1.ª edição); Artigo: Apelido, Nome próprio 

(ano). «Título». In: Apelido, Nome próprio (org). Título. Local da Edição: Editora, 

(eventual referência da 1.ª edição), pp. 

 
 
Deslocação e Alojamento 
 
O custo de deslocação e alojamento será da responsabilidade dos participantes da conferência 

 
Local da Conferência  
A conferência terá lugar no Campus do Liceu da Universidade Nacional Timor Lorosae 

(UNTL), Avenida Cidade de Lisboa, Díli, Timor-Leste. 

 

 

 


