
12 – 13
Abril, 2018

Faculdade de EducaçãoCHAMADA PARA CONFERÊNCIA

1a Conferência Anual de Ensino e Aprendizagem 
no Ensino Superior na África Austral

FOCO DA CONFERÊNCIA
O foco da conferência é o aprimoramento do 
ensino e da aprendizagem no ensino 
superior. Os tópicos incluem:
• Ensino e aprendizagem no ensino superior
• Currículo no ensino superior
• Uso das TIC no ensino superior
• Métodos de avaliação no ensino superior
• Desenvolvimento profissional de 

académicos como professores
• Equidade de acesso e dos resultados para 

a aprendizagem dos alunos.

SUBMISSÃO DE RESUMOS E 
PROPOSTAS DE WORKSHOP
submeta o resumo da sua comunicação ou a 
proposta do workshop (não mais de 250 
palavras) contendo as seguintes informações:
• Título do (s) apresentador (es)
• Informações de contato
• Resumo da comunicação ou proposta do 

workshop
O seu resumo deve ser enviado através do 
endereço saultconference2018@gmail.com até 
10 de Março de 2018. Você receberá uma 
nota de aceitação ou de rejeição do seu 
resumo até 20 de Março de 2018.

QUEM PODE PARTICIPAR?
• Profissionais da área de Desenvolvimento 

Académico
• Docentes interessados em melhorar o 

ensino e a aprendizagem e a sua própria 
prática

• Outros profissionais da educação.

REGISTO
• Existe uma taxa de inscrição de 1.000 Meti-

cais (equivalente a 250 Rands Sul-Africanos) 
apenas para o dia 12 de Abril e uma taxa de 
inscrição de 2.000 Meticais (500 Rands) 
para os dias 12 e 13 de Abril. A taxa de ins-
crição deve ser paga até 15 de Março de 
2018.

• O pagamento deverá ser efectuado nos 
seguintes dados bancários:

- Nome do banco: BIM, UEM – FACULDADE 
DE EDUCAÇÃO

- Número do banco: 5634 4488
- NIB: 0001 0000 0005 6344 4885 7
- IBAN: MZ 5900 0100 0000 0056 34448 

857
- SWIFCODE: BIMOMZMX

• Por favor, informe sobre sua intenção de 
participar da conferência registando-se 
através do link: https://goo.gl/vc9WYD

• Prazo para inscrição: 15 de Março de 
2018.

ALOJAMENTO:

Para mais informações entre em contato connosco através de:
Prof. Doutor Francisco Januário | Email: januariofm90@gmail.com
Telemóvel: +258 84 519 6259  | Maputo, Moçambique.

Para participantes estrangeiros, informações sobre acomodação estarão 
disponíveis no Blog do Fórum SAULT: saultforum.blogspot.co.za

INFORMAÇÕES:


