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PSICOLOGIA TRANSPESSOAL

.

Promovido pela Associação Luso-Brasileira de
Psicologia Transpessoal (ALUBRAT) vai ter lugar,
de 23 a 25 de Outubro próximo, na Faculdade de
Psicologia da Universidade de Lisboa, o 11
Congresso
Internacional
de
Psicologia
Transpessoal. O encontro visa a abordagem dos
aspectos conceptuais, clínicos e de investigação
global daquela área disciplinar que, gradualmente,
começa a impor-se, também entre nós, pela
pertinência das implicações antropológicas das
chamadas
"experiências
extraordinárias".
Informações sobre o congresso podem ser colhidas
junto do Prof. Dr. Mário Sirnões, presidente da
ALUBRAT e docente da Faculdade de Medicina
de Lisboa. E-mail: psicopraxis@mail.telepac.pt

"Toward a Science of Consciousness" é o
lema da conferência internacional prevista para a
Universidade do Arizona, entre 10 e 15 de Abril
de 2000, da responsabilidade do respectivo
Departamento de Estudos da Consciência
dirigido pelo professor Jim Laukes (email:jlaukes@u.arizona.edu). Trata-se de uma
reunião de topo, no âmbito da representatividade
científica e académica pluridisciplinar, que vem
agregando em tomo do universo da consciência,
nos últimos anos, as investigações prospectivas
oriundas de d o m o s tão diversos como
implícitos: das ciências cognitivas a antropologia,
da filosofia à cibernética e bioquímica, da física a
medicina, passando pela matemática e a arte.
"Tucson 2000", abreviatura do evento, perfila-se

já como um convénio obrigatório
transcender as fronteiras conv
disciplinas oferecendo um vasto pro
préconferências, sessões plenárias, wo
exibições de arte. Os abstracts de
entregues até 15 de Outubro pró
mesmos serão publicados pelo Joumal
Consciousness Studies. Todas os detalhe
disponíveis no "site" www.consciousness.
arizona.edu

CTHEORY é a designação de um novo espaço
cibemético, surgido na explosão das novas formas
de comunicação da Web. Na miríade de
propostas, mais ou mesmo inovadoras, deste
formato electrónico, este forum pretende-se
assumir como um "jornal internacional de teoria,
tecnologia e cultura", editando artigos, entrevistas
e resenhas bibliográficas consideradas pertinentes
para o estudo dos discursos contemporâneos a
partir de acontecimentos-chave na esfera
mediática. CTHEORY é patrocinado pela Mew
World Perspectives e pela Concordia University,
de Montreal, Canada, e dispõe ainda de um
Conselho Editorial multinacional. O "jornal" e o
seu arquivo podem ser visitados em
http://www.ctheory.com/

ARTE NATIVA AMERICANA
A Associação de Estudos de Arte Nativa
Americana anunciou a realização da sua

conferência bienal que vai decorrer em Victoria,
British Columbia, de 14 a 16 de Outubro
próximo. O encontro incluem, entre outros, os
seguintes tópicos: "Artes indígenas e
políticas de posse"; "Imagens através do
Tempo: tradições visuais nos Grandes
Lagos";
"Auto-retratos
de
índios
contemporâneos"; "Compreender a História
Local através de Museus"; "A arte da costa
noroeste". Para mais informações consultar
o "site": http://rbcml.rbcm.gov.bc.ca/visitmuseurn/naasa/march99/callpaper~.html

A ORIGEM DO COSMOS

Filósofos,
teólogos
e
cosmologistas
reuniram-se entre os dias 14 e 16 de Abril
passado, em Washington, no Smithsonian
National Museum of Natural History, para uma
exploração das teses científicas sobre a natureza
e origem do cosmos e das suas implicações
religiosas. A reunião, intitulada "Questões
Cósmicas", realizou-se no âmbito do programa
da Associação Americana para o Avanqo da
Ciência que visa o incremento do diálogo entre
Ciência e Religião, e que conta com o patrocínio
de diversas fundações culturais privadas norteamericanas. Cada dia da conferência versaram
tópicos distintos, a saber: a história da
cosmologia científica, o começo do tempo, a
evolução cósmica e a vida inteligente no
universo. Em confronto estiverem as novas e
constantes descobertas científicas e os inúmeros
desafios que elas colocam na antecipação
possível do destino dos seres humanos. Do
elenco de intervenções há que destacar as
participações de Stephen Hawking, da

Universidade de Cambridge e Steven
Weinberg, Nobel da Física, da Universidade do
Texas, além de contributos das ciências
humanas e sociais.

CULTURA CHINESA

O Centro de Estudo da Democracia e a
Secção Chinesa
da
Universidade de
Westminster, Londres, propõem um vasto
programa de graduações, a partir de Setembro
próximo, ao nível de mestrados e
doutoramentos, na área dos "Estudos Culturais
Chineses Contemporâneos7'. O leque de
abordagens é ambicioso e os estudantes
admitidos poderão aperfeiçoar as suas análises
epistemológicas e metodológicas, a partir de
aquisições da antropologia, teoria literária,
história, ciência política, geografia, entre outras,
para abrir novos horizontes de estudo sobre as
sociedades asiáticas, em geral, sob a forma
genérica e transversal de "estudos culturais".
Para uma informação curricular pormenorizada
e modalidades de admissão aos cursos os
interessados podem consultar o "site" do referido
Centro em http://www.wmin.ac.uk/csd ou
escrever ao cuidado da Dr. Harriet Evans, Centre
for the Study of Democracy, University of
Westminster, 100 Park Village East, London NW1
SSR, U.K.
Joaquim Fernandes
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