O grupo de investigação T3 AxEL convida-o/a a participar no
VIº COLÓQUIO HISPANO-LUSO-FRANCÊS
Textos, Territórios, Tecnologias

UMA OUTRA VIAGEM EXTRAORDINÁRIA
O Colóquio terá lugar nos dias 13, 14 e 15 de abril 2016 no Campus de Huesca da
Universidade de Saragoça.
Em 2016 passam 150 anos sobre a publicação do primeiro volume das Viagens
Extraordinárias, uma coleção em que se publicaram os seus romances, donde o tema
escolhido:
UMA OUTRA VIAGEM EXTRAORDINÁRIA
Neste Colóquio interdisciplinar e transfronteiriço pretende-se estudar de que modo os
textos, os territórios e as tecnologias que desempenharam um papel importante na obra de
Júlio Verne foram incorporados por outros autores até alcançarem, nos nossos dias, um
impacto cada vez maior.
Pretendemos analisar a evolução de saberes plurais, como a língua, a literatura, a geografia,
a ciência pura, a tecnologia ou a história. A importância destes saberes “heterogéneos”, dos
mecanismos da sua transmissão, bem como do desenvolvimento individualizado que
tiveram estas ciências, constituirão o objeto dos nossos trabalhos.
Este Colóquio organiza-se em torno de quatro campos que pretendem eliminar as barreiras
idiomáticas e culturais, favorecendo a transdisciplinaridade.
O século XIX é o ponto de partida para as propostas de comunicação, que deverão
enquadrar-se num dos quatro eixos seguintes:
I.
II.
III.
IV.

Júlio Verne: textos, territórios e tecnologias
O imaginário geográfico
A tecnologia nas narrativas
A viagem na ficção

PROPOSTAS DE COMUNICAÇÃO:
Admitem-se propostas de comunicação, a título individual ou coletivo, com uma extensão
máxima de 300 palavras. Far-se-ão mediante o preenchimento do campo ENVIO DE
PROPOSTAS em HUESCA 2016 da página web:
www.axelverne.com
PRAZOS:

Apresentação das propostas até 15 de outubro de 2015.
Comunicação da aceitação das propostas: 30 de novembro de 2015.
INFORMAÇÕES PRÁTICAS:
Todas as informações relativas ao Colóquio serão publicadas na página web de T3AxEL:
www.axelverne.com
na rubrica HUESCA 2016.
As comunicações terão uma duração de 20 minutos mais 10 minutos para debate.
A comunicação escrita para publicação terá uma extensão máxima de 35000 carateres com
notas, bibliografia e espaços incluídos.
As normas concretas de publicação serão indicadas na página web do colóquio.
Tanto as propostas como as comunicações escritas serão avaliadas de forma anónima por
membros do comité científico.
MODALIDADE DE INSCRIÇÃO:
Com apresentação de comunicação:
Inclui a publicação, bem como os almoços e jantares dos dias 13 e 14 de abril que terão
lugar em diferentes restaurantes:
110€ até 13 de fevereiro 2016
130€ a partir de 14 de fevereiro de 2016
Assistência:
Inclui os almoços e os jantares dos dias 13 e 14 de abril:
80€ até 13 de fevereiro 2016
95€ a partir de 14 de fevereiro 2016
CONFERÊNCIAS:
Dia 13, a cargo do Dr. Piero Gondolo della Riva.
Dia 14, a cargo do Dr. Eduardo Martínez de Pisón.

LÍNGUAS DE TRABALHO:
Espanhol, francês e português.
E-MAIL : t3axel@unizar.es

