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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/visitmuseum/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 Avanço 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
Secqão 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 Contemporâneos". 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
3SR, U.K.
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