VII Congresso Ibero-Americano de
.
Política e Administração da Educação
X Congresso Luso-Brasileiro de
.
Política e Administração da Educação

Atenção, Anpaeanos e Anpaeanas! Vamos todos ao IBEROLUSO
LISBOA 2020!
CALENDÁRIO
Estão abertas as inscrições para o VII Congresso Ibero-Americano de
Política e Administração da Educação/X Congresso Luso-Brasileiro de
Política e Administração da Educação
Acesse o site da ANPAE:
http://www.seminariosregionaisanpae.net.br/iberoamericano2020/index.
html

Divulguem o nosso calendário para a apresentação dos trabalhos (comunicações orais e
relatos de experiências) durante os Congressos.
Data

Atividade

01/02/2020

Abertura das inscrições e submissões de
propostas

10/04/2020

Fim do prazo para submissões de propostas

01/05/2020

Divulgação dos trabalhos aceites

15/05/2020

Limite para inscrições

jun/20

Divulgação do programa oficial

10/09/2020

Início do congresso

Inscreva seu trabalho em um dos Eixos Temáticos
EIXOS TEMÁTICOS
•

Eixo 1: Políticas de avaliação e prestação de contas em educação

•

Eixo 2: Políticas de inclusão, diversidade e direitos humanos

•

Eixo 3: Políticas de gestão, direção e liderança das escolas

•

Eixo 4: Políticas e práticas de formação e trabalho docente

•

Eixo 5: Políticas e gestão da educação superior

•
Eixo 6: Políticas curriculares, qualidade da educação e gestão
pedagógica
•

Eixo 7: Políticas de financiamento e gerencialismo na educação

PARTICIPE! Inscreva o seu trabalho, pesquisa ou relato de experiência, de forma
individual ou com seu grupo.
Acesse o site da Anpae:
http://www.seminariosregionaisanpae.net.br/iberoamericano2020/inscricao.html
1- PARA SUBMETER SEU TRABALHO/PESQUISA/RELATO DE EXPERIÊNCIA
É muito fácil!
Acesse o site da ANPAE e conheça as Normas Gerais para Comunicações Orais para
a submissão de trabalhos (comunicações orais) e relatos de experiência sob a forma
de RESUMO AMPLIADO:
http://www.seminariosregionaisanpae.net.br/iberoamericano2020/submissao.ht
ml
Você pode inscrever até dois trabalhos (Resumo Ampliado), isto é:
um trabalho como autor e o segundo trabalho como co-autor
Cada comunicação poderá ter um autor e dois coautores.

2- ATIVIDADES PRÉ-CONGRESSOS EM BRAGA E EM AVEIRO
Para aqueles que chegarem mais cedo em Portugal, poderão participar, se assim
desejarem, de atividades acadêmicas pré-congressuais que serão realizadas nas cidades
de Braga e Aveiro, a saber:
• Data: 7 e 8 de setembro - Atividade Pré-Congresso no Instituto de Educação, na
Universidade do Minho, em Braga.
• Data: 9 de setembro - Atividade Pré-Congresso na Universidade de Aveiro , em
Aveiro.

3- DATA DOS CONGRESSOS EM LISBOA – 10 a 12 de setembro de 2020
As atividades dos Congressos serão realizadas na bela cidade de Lisboa, na
Universidade de Lisboa.
Acesse o site da ANPAE e saiba todas as informações: https://anpae.org.br/website/

4- HOTELARIA
Os dirigentes do Fórum Português já enviaram a relação dos hotéis recomendados
com os respectivos preços.
Acesse as informações no site da Anpae:
http://www.seminariosregionaisanpae.net.br/iberoamericano2020/hotelaria.html
PROGRAME-SE E BOA VIAGEM!

