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“Convergências” – Revista de
Investigação e Ensino das Artes da
ESART
Notícias

13 de Março, 2008

Sendo a disseminação do conhecimento um dos desa�os que se colocam ao Ensino
Superior, no contexto de uma sociedade cada vez mais globalizada, tem vindo a Escola
Superior de Artes Aplicadas (ESART) a editar diversas obras na área das artes visuais e da
música, quer em suporte de papel, quer em suporte electrónico.  
  
Tirando partido das novas tecnologias da informação e comunicação, a Revista
“Convergências” constitui-se como meio privilegiado de partilha da informação e do
conhecimento no domínio das artes. Assumindo-se a ESART como promotora do projecto,
não pode deixar de reivindicar um papel menor, talvez o mais simples: apenas o de
disponibilizar os meios que assegurem a sua sobrevivência. 
  
A riqueza e a vitalidade da revista dependerão fundamentalmente de todos quantos a ela
se queiram associar, contribuindo com as suas re�exões acerca das suas experiências e
dos seus saberes enquanto professores, investigadores e pro�ssionais. 
  
Daí que, para além da colaboração dos docentes da ESART, a revista conte, desde já, com a
participação inestimável de inúmeras individualidades de diferentes instituições, a que
virão, certamente, associar-se tantas outras, fazendo deste um projecto de todos quantos
se interessam pelo universo das artes.

A Convergências – Revista de Investigação e Ensino das Artes é uma publicação on-line
semestral com uma versão anual em papel. Todos os anos a revista será publicada no mês
de Março e Novembro na Internet e em Janeiro na versão em papel. Trata-se de uma
revista de investigação cientí�ca que visa constituir-se como uma interface de partilha de
informação/conhecimento entre docentes, investigadores, designers, músicos e outros
artistas.

 aa

Este site utiliza cookies. Ao continuar a navegar, concorda com o uso de cookies. Mais informações

OkOk

https://apha.pt/archives/category/noticias
https://apha.pt/
https://apha.pt/termos-e-condicoes-de-uso-do-site-e-politica-de-protecao-de-dados


11/11/2020 “Convergências” – Revista de Investigação e Ensino das Artes da ESART | APHA

https://apha.pt/archives/431 2/2

Para mais informações, consultar: 
http://convergencias.esart.ipcb.pt/
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