
 
 
Devido ao contexto global derivado da pandemia COVID-19, a AAHD convida a comunidade de 
Humanidades Digitais a participar do #NoviembreHD, um evento completamente online e 
gratuito que ocorrerá todas as quintas-feiras de novembro de 2020, através de diferentes 
atividades síncronas e assíncronas. 
 
Por favor, participe enviando cartazes, vídeos/demonstrações e propostas para edit-a-thons, 
reuniões e painéis. Todas as submissões devem ser enviadas antes de 15 de outubro 
(submissões: https://www.aacademica.org/noviembrehd/tabs/submissions). As submissões 
serão avaliadas de forma contínua. 
 
Os cartazes e propostas de vídeo/demonstração aceitos serão publicados na segunda-feira, 2 de 
novembro, e serão discutidos no Twitter nas datas propostas abaixo. 
 
Atividades #NoviembreHD: 
Quinta-feira, 05 de Novembro: Videoconferências e encontros online. Workshops. 
Quinta-feira, 12 de Novembro: Posters no Twitter. 
Quinta-feira, 19 de Novembro: Vídeos e demos no Twitter. Encontros online. 
Quinta-feira, 26 de Novembro: Painéis online da AAHD e chamada aberta de painéis. Edit-a-
thons. 
  
Os idiomas do evento serão espanhol, português e inglês, mas adoraríamos receber propostas 
sobre projetos de Humanidades Digitais relacionados a qualquer idioma ou cultura, 
especialmente aqueles marginalizados. 
 
Como participar: 
1) Envie um poster sobre um tópico, projeto, grupo, trabalho de pesquisa em Humanidades 
Digitais. Os pôsteres serão enviados em formato PDF (até 10MB). Na quinta-feira, 12 de 
novembro, conversaremos com os autores no Twitter! 
 
2) Enviar vídeo/demo sobre um tópico, projeto, grupo, trabalho de pesquisa sobre 
Humanidades Digitais. Os vídeos devem ser carregados em uma plataforma ou website. O link 
será incluído no resumo e no arquivo. Na quinta-feira, 19 de novembro, conversaremos com os 
autores no Twitter! 
 
Também convidamos propostas para painéis, workshops, edições ou reuniões. A AAHD apoiará 
com salas de videoconferência, ainda que, por razões organizacionais e de orçamento, 
incentivemos os participantes a incluir em suas propostas um link para uma sala de 
videoconferência. 
 
Junte-se ao #NoviembreHD! Todas as propostas serão convidadas para os Anais da Conferência. 
Mais informações e programação das atividades serão divulgadas em setembro! 
 

No siga! 
Twitter:  @aahdArg 

Facebook:  https://www.facebook.com/aahdArg/ 
 Grupo do Facebook:  https://www.facebook.com/groups/humanidadesdigitalesargentina/ 

Site da AAHD:   http://aahd.net.ar/ 
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