Apresentação da Conferência
A “Porto International Conference on Research in Education” - Porto ICRE'17 decorrerá no Politécnico do Porto, Portugal, entre 19 e 21 de julho de 2017. A
Conferência Porto ICRE'17 é organizada pelo Centro de Investigação e Inovação em
Educação (inED), da Escola Superior de Educação, uma estrutura que reúne
investigadores de diferentes áreas inter-relacionadas do conhecimento que
contribuem para o estudo abrangente e sistemático da Educação.
A Educação é um processo central na vida dos seres humanos, tanto para os
indivíduos, como para as sociedades. Como processo crucial e abrangente, que ocorre
desde os primeiros anos de vida, e ao longo do ciclo de vida, numa diversidade de
situações e de contextos de vida, a Educação tem sido objeto da atenção de
investigadores, de profissionais, de decisores políticos e da sociedade em geral.
Sendo um processo complexo, culturalmente contextualizado, a Educação deve ser
entendida como um processo multifacetado cujo estudo integra várias áreas científicas
e diferentes perspetivas. Neste sentido, a Conferência Porto ICRE'17 pretende reunir
investigadores, profissionais, outros agentes educativos com interesse na área e
estudantes, de diversas áreas académicas, para partilharem e discutirem questões
educacionais no âmbito dos temas da Conferência.

Temas da Conferência
A Conferência Porto ICRE'17 inclui quatro temas gerais relacionados com a Pesquisa
em Educação: (a) Desafios da sociedade e educação social, (b) Investigação sobre os
contextos e os processos educativos, (c) Aprendizagem ao longo da vida, formação de
professores/educadores e desenvolvimento profissional, e (d) Cultura, património e
educação. Convidam-se os autores para submeterem propostas de apresentações
orais, de simpósios, e de posters no âmbito dos tópicos específicos seguintes,
considerados em cada um dos temas:

Desafios da sociedade e educação social
A proteção da criança e as políticas de assistência social
Empoderamento, autodeterminação e participação
Educação de crianças deslocadas e refugiadas

Gerontologia e saúde
Incapacidade, sistemas de apoio e inclusão social
Risco, vulnerabilidade e percursos educativos

Investigação sobre contextos e processos educativos
Aprendizagem e desenvolvimento da linguagem
Desporto e educação física
Ensino e aprendizagem
Educação especial e inclusão
Educação intercultural
Educação e prestação de cuidados durante a infância
Educação STEM
Literatura e pensamento social
Políticas educativas e gestão escolar

Aprendizagem ao longo da vida, formação de professores/educadores e desenvolvimento
profissional
Educação de adultos e aprendizagem ao longo da vida
Formação de professores/educadores e desenvolvimento profissional
Supervisão e metodologias de ensino
Tecnologias educativas / novos contextos de educação
Pedagogia e didática

Cultura, património e educação
Estéticas, Artes e Educação
Educação, Artes e Património
Educação e Cultura
Educação e Cultura Visual
Educação para o Património/Património e Educação
Educação, Património e Tecnologias

Chamada de resumos
A “Porto International Conference on Research in Education” - Porto ICRE'17 convida-o
para submeter resumos, entre 15 de novembro 2016 e 15 de janeiro de 2017. Poderá
escolher entre apresentação oral individual, simpósio e apresentação de poster. As
propostas deverão integrar-se num dos seguintes temas: (a) Desafios da sociedade e
educação social, (b) Investigação sobre contextos e processos educativos, (c)
Aprendizagem

ao

longo

da

vida,

formação

de

professores/educadores

e

desenvolvimento profissional e (d) Cultura, património e educação.
As propostas devem ser apresentadas, por via eletrónica, em Inglês, Português ou
Espanhol. Para cada submissão aceite, com menos de cinco autores (apresentação oral
individual, apresentação de um simpósio ou apresentação de poster), pelo menos um
autor deverá inscrever-se na Conferência para poder ser incluída no programa da
Conferência, e cada participante estará limitado a enviar três submissões, como
primeiro ou como coautor. Se uma submissão aceite tiver cinco ou mais autores, pelo
menos dois autores deverão inscrever-se. Adicionalmente, um autor inscrito poderá
desempenhar o papel de Moderador da mesa. Por favor, antes de submeter um
resumo, verifique as instruções disponibilizadas para todos os tipos de apresentações.
Apresentação oral individual
As apresentações orais individuais poderão incluir pesquisa empírica com os respetivos
resultados e a sua discussão, meta-análises ou revisões sistemáticas. As apresentações
orais serão organizadas em sessões temáticas, com duração de 90 minutos, que
incluirão quatro apresentações, de 15 minutos cada uma, sobre temas semelhantes e
com discussão no final das quatro apresentações. Os resumos para apresentações
orais deverão ser apresentados seguindo as instruções fornecidas.
Os trabalhos individuais poderão ser apresentados in situ (isto é, no local, se o autor
estiver fisicamente presente na Conferência) ou virtualmente (isto é, se o autor não
estiver fisicamente presente na Conferência). Para as apresentações virtuais, os
autores são convidados a enviar um ficheiro multimédia com a apresentação oral até
14 de julho de 2017 (ver instruções). As apresentações virtuais serão organizadas em
Sessões Temáticas, de acordo com o tema, tal como nas apresentações in situ. Em
ambos os casos, a inscrição é obrigatória nos termos referidos anteriormente.

Os resumos aceites serão publicados no Livro de resumos da Conferência. Os autores
são convidados a submeterem os seus trabalhos para revisão por pares e eventual
publicação

numa

edição

especial

da

Revista

Sensos

do

INED

(http://sensos.ese.ipp.pt/revista/index.php/sensos).
Simpósio
Os simpósios dão aos investigadores a oportunidade de apresentarem pesquisa sobre
um tópico, integrando um grupo coerente de trabalhos para discussão e múltiplas
perspetivas.
Os simpósios consistem em sessões, com duração de 90 minutos, organizadas pelos
autores das submissões. Cada simpósio, organizado por um Moderador da mesa,
incluirá três a quatro trabalhos. A fim de se promover uma discussão mais alargada,
cada simpósio deverá integrar investigadores de, pelo menos, dois países.
Apresentação de poster
Os posters são apresentações gráficas que serão expostas durante as duas manhãs da
Conferência e discutidas em sessões temáticas de posters no final de cada manhã. Os
posters deverão ser preparados no formato adequado, de acordo com as orientações
fornecidas no site. Os autores serão convidados a prepararem uma apresentação oral,
com a duração de 5 minutos, e a estarem disponíveis para responderem a perguntas
durante a Sessão de Posters.

Datas importantes
Início da submissão resumos – 15/11/2016
Termina a submissão de resumos – 15/01/2017
Divulgação dos resultados da revisão – 28/02/2017
Início das inscrições – 28/02/2017
Final da 1ª fase de inscrições (Early Bird) – 31/05/2017
Início da 2ª fase de inscrições (Late Bird) – 01/06/2017
Data limite para inscrição de autores – 15/06/2017
Final das inscrições (Late Bird) – 19/07/2017

Website https://porto-icre2017.eventqualia.net/pt/pt/

