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confersncia bienal que vai decorrer em Victoria,
British Columbia, de 14 a 16 de Outubro
prbximo. 0 encontro incluem, entre outros, OS
seguintes tbpicos: "Artes indigenas e
politicas de posse"; "Imagens atraves do
Tempo: tradiqbes visuais nos Grandes
Lagos";
"Auto-retratos
de
indios
contemporbneos"; "Compreender a Histbria
Local atraves de Museus"; "A arte da costa
noroeste". Para mais informaqbes consultar
o "site": http://rbcml.rbcm.gov.bc.ca/visitmuseum/naasa/march99/callpapers.html

A ORIGEM DO COSMOS

Filbsofos,
teblogos
e
cosmologistas
reuniram-se entre OS dias 14 e 16 de Abril
passado, em Washington, no Smithsonian
National Museum of Natural History, para urna
exploraqiio das teses cientificas sobre a natureza
e origem do cosmos e das suas implica~bes
religiosas. A reunizo, intitulada "QuestBes
C6smicasU,realizou-se no bmbito do programa
da AssociaqHo Americana para o Avanqo da
CiGncia que visa o increment0 do dialogo entre
CiGncia e Religiiio, e que conta com o patrocinio
de diversas fundaqaes culturais privadas norteamericanas. Cada dia da conferGncia versaram
tbpicos distintos, a saber: a histbria da
cosmologia cientifica, o comeqo do tempo, a
evoluq5o c6smica e a vida inteligente no
universe. Em confront0 estiverem as novas e
constantes descobertas cientificas e OS i n h e r o s
desafios que elas colocam na antecipaqso
possivel do destino dos seres humanos. Do
elenco de intervenqbes h6 que destacar as
participaqbes de Stephen Hawking, da

Universidade de Cambridge e Steven
Weinberg, Nobel da Fisica, da Universidade do
Texas, al6m de contributos das cisncias
humanas e sociais.

CULTURA CHINESA

0 Centro de Estudo da Democracia e a
SecqFio Chinesa
da
Universidade
de
Westminster, Londres, propbem um vasto
programa de graduaqbes, a partir de Setembro
prbximo, ao ~ v e l de mestrados e
doutoramentos, na area dos "Estudos Culturais
Chineses Contemporheos". 0 leque de
abordagens 6 ambicioso e OS estudantes
admitidos podergo aperfeiqoar as suas analises
epistemolbgicas e metodolbgicas, a partir de
aquisiqbes da antropologia, teoria literaria,
histbria, cisncia politics, geografia, entre outras,
para abrir novos horizontes de estudo sobre as
sociedades asiaticas, em geral, sob a forma
generics e transversal de "estudos culturais".
Para uma informaqiio curricular pormenorizada
e modalidades de admiss30 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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