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CALL FOR PAPERS / PEDIDO DE COLABORAÇÃO 
 

Tema: Universidade, conhecimento e sociedade 

Thematic issue: University, Knowledge and Society  
 
Por altura da comemoração do centenário da Universidade do Porto (UP), e do cinquentenário, em 
simultâneo, da restauração da Faculdade de Letras da Universidade do Porto (FLUP), e do Curso de 
História da UP, entendeu o Conselho Editorial da Revista de História da FLUP propor um dossier 
temático que propiciasse a invocação das circunstâncias contextuais e dos agentes envolvidos no 
processo de fundação da UP e da FLUP. Para além de um processo de evocação histórica de um 
evento marcante para a UP e para o país, o dossier pretende, em simultâneo, lançar um debate 
alargado, de abrangência internacional, sobre as articulações entre as universidades e a sociedade. 
São lançados como tópicos de reflexão:  

a. A fundação das universidades em articulação com os contextos políticos, económicos, 
culturais e científicos da sua criação. 

b. A evolução histórica das Universidades em perspectiva contextual: modelos 
organizacionais, estruturas curriculares e interacções sociais.  

c. Universidade, ensino e investigação. 
d. A Universidade face aos desafios do presente: a Universidade europeia face a Bolonha; 

investigação, ensino e projecção empresarial: a missão da Universidade em discussão; 
modelos de gestão universitária a nível internacional – estudos de caso; a Universidade face 
à sociedade – interacções dinâmicas. Uma relação de (in)sucesso? 

Submissão de artigos e de recensões críticas até 15 de Setembro de 2010. 
As normas editoriais devem ser consultadas em http//web.letras.up.pt/revista.historia  
Só serão aceites as propostas que observem as normas editoriais da Revista. 
 
 
In 2011, the University of Porto commemorates the 100th anniversary of its establishment and the 
Faculty of Arts (FLUP) together with the DHEPI (previous DH – Department of History) their 50th 
anniversary.  
On this occasion História – Revista da FLUP launches as a main subject of debate a theme able to 
evoke the context of the foundation of the University of Porto and FLUP, and to open a national and 
international debate on the reciprocal connections between university, knowledge and society. The 
issue is open to topics such as: 

a. Universities foundations in their political, economical, social and cultural contexts. 
b. The frameworks of the establishment and evolution of universities. 
c. Academic research and teaching –  contextual development; 
d. The university at the present:  the European university and the Bologna process; teaching, 

research and entrepreneurial activity: the University mission in debate; university 
administration models – case studies and comparative approaches; university and society – 
dynamic interactions: an (un)successful relation?  

Deadline for submission of articles and book reviews: September 15th, 2010. 
Detailed publishing rules can be accessed at http//web.letras.up.pt/revista.historia  
No contributions will be accepted without full compliance with publishing rules. 


