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CONTEXTUALIZAÇÃO
O Encontro Nacional de Pesquisa em Educação, 
evento organizado pela Faculdade de Educação 
da Universidade Eduardo Mondlane, na sua pri-
meira edição, é um fórum de carácter bianual 
de divulgação da produção científica nacional 
no campo da educação. Para este ano, o tema 
de fundo é a pesquisa educacional e as interfa-
ces com o desenvolvimento sócio-económico.

EIXOS TEMÁTICOS
1. Avaliação e educação em contextos não 

formais;
2. Currículo e reformas educacionais;
3. Educação profissional, desenvolvimento e 

meio ambiente;
4. Ensino superior e inovação;
5. Epistemologia e fundamentos de educa-

ção;
6. Formação de professores, trabalho docen-

te e tecnologias na educação;
7. Inclusão, equidade e aprendizagem;
8. Política, gestão e organização da educa-

ção.

CALENDARIZAÇÃO

MAIS INFORMAÇÕES
Contacte a Comissão Científica da FACED 

CHAMADA PARA SUBMISSÃO DE COMUNICAÇÕES

INSTRUÇÕES PARA A 
PREPARAÇÃO DE RESUMOS
O Resumo, em português ou inglês, deve 
conter: título, nome(s) do(s) autor(es), objecti-
vos do estudo, metodologia, resultados e dis-
cussão, bem como as palavras-chave.

Os melhores textos completos serão submeti-
dos à revisão de pares e, se aceites, serão publi-
cados num Número Especial da Revista Científi-
ca da UEM: Série Ciências da Educação. 

Para mais detalhes sobre a elaboração e sub-
missão dos resumos, comunicações orais e pos-
ters consulte as instruções apresentadas no 
sítio: www.cecoma.uem.mz/conferencias.

Dúvidas e esclarecimento: enpe1@uem.ac.mz.

24/04 - 11/07/2017:  Período de submissão de resumos das comunicações 

      05/08/2017:  Data-limite para a divulgação dos resultados dos resumos

06/08 - 31/10/2017:  Submissão dos textos completos dos resumos aprovados 

06/08 - 31/10/2017:  Período de inscrição de todos os interessados em participar do evento

PÚBLICO - ALVO
Pesquisadores, docentes, estudantes de gra-
duação e pós-graduação, técnicos pedagógicos 
e outros interessados.
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