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Nas sessões simultâneas, serão apresentadas 3 comunicações por linha temática, em 
cerca de 1 hora. Nos 30 minutos seguintes, inicia-se o debate, orientado pelos 
moderadores, sobre as temáticas em discussão. O debate continuará na segunda parte 
do dia, por mais 1 hora e meia, de modo a definirem-se conclusões e propostas de 
mudança em torno de cada tema. Cada grupo de trabalho contará com dois 
moderadores, que orientam e recolhem as sugestões e propostas apresentadas no 
debate e elaboram um documento final com as reflexões e conclusões do grupo. 
 
 
Os pósteres estarão afixados durante os dias do congresso. Na 5.ª, dia 18, solicitamos 
aos autores  que se disponibilizem para a sua discussão, junto dos mesmos, durante as 
pausas para café (das 10h30 às 11h, da parte da manhã e das 17h30 às 18h, da parte 
da tarde). 
 

 

Quarta-feira, dia 17 de Setembro (Auditório) 

16h30-17h30 Receção e entrega de documentação 

17h30-18h30 Sessão Inaugural 

18h30-20h00 Conferência inaugural  
Professor Almerindo Janela Afonso 
Instituto de Educação da Universidade do Minho 

20h00 Porto de Honra 

 

 

Quinta-feira, dia 18 de Setembro 

9h00-10h30 Simpósios (Sessões simultâneas das 4 linhas temáticas) 
Linha 1: Pedagogia Social, Educadores Sociais e Investigadores. Como 
pensar e fazer a Educação Social (Auditório) 
Linhas 2/3: Cidadania ativa e Direitos sociais. O desafio da 
reconfiguração perante o risco de desmantelamento do Estado 
Social/(des)Emprego & Reforma: desafios do quotidiano em 
contexto de mudança social (sala1) 
Linha 4: A Pedagogia Social/Educação Social no quotidiano das 
Organizações de Ensino Superior (sala3) 

10h30-11h00 Pausa para café 

11h30- 13h00 Segunda conferência (Auditório) 
Professora Ángeles Parrilla Latas    
Universidade de Vigo - campus de Pontevedra  

13h30-15h00 Pausa para almoço 

15h00-16h00 Encontro de jovens investigadores/as (sala2) 



16h00-17h30 Simpósios (Sessões simultâneas das 4 linhas temáticas, na mesma 
sala da manhã) 

17h30-18h00 Pausa para café 

18h00-20h00 Assembleia anual da SIPS (Auditório) 

20h00 Jantar e visita à cidade  

 

 

Sexta-feira, dia 19 de Setembro (Auditório) 

9h30-11h00 Entrega do prémio para a melhor comunicação apresentada por 
jovens investigadores/as 
Apresentação das conclusões pelos relatores e debate  

11h00-11h30 Pausa para café 

11h30-12h30 Conferência de encerramento 
Professor Luís Rothes 
Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico do Porto 

12h30-13h00 Encerramento 
 


