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Inscrições

As inscrições podem ser feitas até 30 de  Julho:
• on-line (em http://fice.ie.ul.pt)
• por e-mail (fice@ie.ul.pt)
• ou por correio, usando a ficha acima.
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ORGANIZAÇÃO
Este I Fórum de Investigação em 
Ciências da Educação é uma iniciativa 
das Unidades de I&D em Ciências da 
Educação. Pretende-se criar um espaço 
de debate e diálogo inter Unidades sobre 
as políticas e práticas de investigação, 
seus problemas e perspectivas.

PROPOSTAS DE 
COMUNICAÇÃO
As comunicações incidirão na 
apresentação de Projectos de 
Investigação em curso ou recentemente 
finalizados nas Unidades ou Centros de 
Investigação. As comunicações serão 
agrupadas em sessões temáticas a 
decorrer no dia 17 (Sábado) de manhã.

Até 30 de Julho deverá ser enviado um 
resumo da proposta de comunicação 
(limite máximo de 2.000 caracteres com 
espaços), palavras-chave, e identificação 
dos autores.

PARTICIPANTES
Este Fórum é aberto à participação de 
investigadores, estudantes, licenciados 
e pós-graduados em Ciências da 
Educação ou áreas afins, professores e 
outros profissionais da educação. A 
participação é gratuita, mas sujeita a 
inscrição individual obrigatória.

Programa
 16 de Outubro 

15: Abertura >> António Nóvoa

15:15: Conferência 
Avaliação da Ciência: entre a relevância social e a relevância 
formativa >> Alberto Amaral (U. Porto)

(16:15: pausa)

16:30: Painel Estratégias de Internacionalização
  Moderador: João Pedro da Ponte (U. Lisboa)
  >> António Teodoro (U. Lusófona)
  >> José Augusto Pacheco (U. Minho)
  >> Isabel Martins (U. Aveiro)

 17 de Outubro 
  
9:30-12:00: Sessões temáticas > Apresentação de comunicações

15:00: Painel Investigação em Educação: entre o social, o profissional 
e o político
  Moderador: Rui Canário (U. de Lisboa)
  >> José Alberto Correia (U. Porto)
  >> João Barroso (U. Lisboa)
  >> João Formosinho (U. Minho)
  >> João Filipe Matos (U. Lisboa)

(16:30: pausa)

17:00: Conferência 
Investigação em Ciências da Educação: problemas e perspectivas 
>> Licínio Lima (U. Minho)

18:00 Encerramento


