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Infância(s) e Juventude(s) na Sociedade e Educação Contemporâneas 

 

A condição de criança e a condição de jovem só podem ser compreendidas nas sociedades democráticas 

contemporâneas a partir de abordagens mais interdisciplinares, com quadros teórico-concetuais e de 

investigação empírica produtores de novos sentidos, e que tenham por referência realidades sociais, políticas, 

culturais e educacionais cada vez mais instáveis, complexas e heterogéneas. Por seu lado, a condição de aluno, 

que se cruza, de múltiplas formas, com a condição de criança e com a condição de jovem, tem vindo a ganhar 

uma outra centralidade, nomeadamente, em trabalhos de investigação no campo das ciências sociais da 

educação. Todavia, a reactualização de (velhos) objetos de estudo ou a imaginação de outros objetos de estudo, 

mais avançados e inovadores, não prescinde da necessidade de revisitar ou reconvocar paradigmas, teorias e 

conceitos que constituem o background dos campos científico e metodológico a que referenciamos, direta ou 

indiretamente, os trabalhos de investigação e as nossas práticas profissionais e educativas. O III Colóquio 

Internacional de Ciências Sociais da Educação pretende mobilizar uma pluralidade de olhares e constituir um 

lugar de encontro e de intercâmbio onde seja produtivo, do ponto de vista científico e profissional, partilhar 

experiências, disponibilizar novos conhecimentos e dar conta de novas perspetivas sobre as crianças e os 

jovens, desde a educação de infância ao ensino secundário. 

 

Organização: Departamento de Ciências Sociais da Educação, Instituto de Educação, Universidade do Minho 



Chamada de Comunicações 

As propostas de comunicações e/ou posters relativos à temática central do III Colóquio deverão considerar os 

seguintes eixos temáticos: 

Autonomia e criatividade em contextos educativos 

Culturas infantis e juvenis e diálogos intergeracionais 

Diásporas, migrações e refugiados 

Direitos, justiça e desigualdades educativas 

Educação, escola e mundo digital 

Interações sociais na escola e na sala de aula 

Internacionalização e mobilidade estudantil 

Investigar com crianças e jovens 

Meritocracia, excelência e seletividade escolar 

Minorias, género e educação 

Participação, movimentos cívicos e associativismo 

Políticas para a infância e juventude 

Usos do tempo, escolhas e transições escolares 

 

 
Datas Importantes 

Submissão resumo (até 350 palavras): 30 Setembro 2017 

Notificação de aceitação: 15 Novembro 2018 

Envio de texto definitivo: 30 Março 2018 

 

Inscrição 

Até 5 Janeiro 2018 

Público em geral: 60€ 

Participantes e estudantes com comunicação 
aprovada 40€ 

Estudantes de licenciatura, mestrado e de 
doutoramento: 20€ 

 

Após 5 Janeiro 2018 

Público em geral: 80€ 

Participantes e estudantes com comunicação 
aprovada 60€ 

Estudantes de licenciatura, mestrado e de 
doutoramento: 40€ 
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DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS DA EDUCAÇÃO 

Secretariado: Cristina Alexandra 

Endereço: Universidade do Minho, Campus de Gualtar, 4710-057 BRAGA - Portugal 

Telefone: +351 253604279 

Email: secdcse@ie.uminho.pt 

Página eletrónica (em construção): https://iiicicse.wixsite.com/iiicicse2018 

https://iiicicse.wixsite.com/iiicicse2018

