O OpenEdition disponibiliza à comunidade
científica três plataformas de publicação
e de informação em ciências sociais
e humanas, de âmbito internacional:
Revues.org, com mais de 300 revistas
e coleções de livros; Calenda, calendário
das letras e das ciências sociais e
humanas com mais de 15.000 eventos;
e Hypotheses.org, plataforma com mais
de 200 cadernos de investigação.
Estas três plataformas complementares,
desenvolvidas pelo Centro para a edição
eletrónica aberta, constituem um dispositivo
de edição eletrónica completo ao serviço da
informação científica. O OpenEdition cria um
espaço dedicado à valorização da investigação,
publicando dezenas de milhares de documentos
científicos em acesso livre.

http://www.lusopenedition.org

Revues.org é uma plataforma com mais de 300 revistas
e coleções de livros científicos, que privilegia a colocação
online de artigos em texto integral e acesso livre.
As revistas são publicadas em quatro continentes e incidem
na totalidade das disciplinas das ciências sociais e humanas.

> http://revues.org

Calenda
é um calendário das letras e das ciências sociais
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e humanas
Pantone 301 C que divulga mais de 15.000 eventos. Em acesso livre,
informa a comunidade científica de investigação, anunciando
colóquios,
seminários, jornadas de estudo, ofertas de bolsas,
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convites
à apresentação de comunicações, etc. Desde 2000 que
Calenda apresenta um panorama das ciências sociais e humanas
em França e no estrangeiro.

> http://calenda.org

hypotheses.org
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> http://hypotheses.org

Design/www.surletoit.com

CARNETS DE RECHERCHE EN SCIENCES HUMAINES

Hypotheses.org
uma NOTEBOOKS
plataforma de cadernos de investigação
PLATFORM FOR é
HUMANITIES
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em ciências sociais e humanas. Existem vários tipos de cadernos:
blogue de investigador, caderno de seminário, diário de bordo de
uma investigação coletiva, diário de campo, blogues de revistas ou
de livros, etc. Os cadernos de investigação são uma solução rápida
e simples para disponibilizar regularmente informações sobre as
investigações em curso.

