
O Seminário Currículo, Inovação e Flexibilização decorre na Universidade do Minho nos dias 6 e 7 de julho 

de 2018. Sendo o insucesso escolar um dos aspetos críticos do sistema educativo, com reflexos na qualidade 

das aprendizagens em contexto escolar, as políticas transnacionais e nacionais valorizam perspetivas que 

conferem mais centralidade à escola e à sala de aula, por um lado, e destacam a importância da flexibilização 

curricular e da inovação pedagógica, por outro.Deste modo, os projetos de inovação e flexibilização, em curso 

nas escolas dos ensinos básico e secundário, têm como objetivo central a redução significativa do insucesso e 

abandono escolares, com incidência em mudanças que refletem aspetos organizacionais, curriculares e 

pedagógicos. Neste seminário pretende-se ter um olhar a partir da investigação, com o contributo quer de 

pesquisadores, quer de professores, cujos testemunhos são essenciais para uma análise crítica dos resultados 

que é possível ter no final do primeiro ano da experiência do Ministério da Educação. 

 

Organização 

Centro de Investigação em Educação 

Departamento de Estudos Curriculares e Tecnologia Educativa 

Instituto de Educação da Universidade do Minho. 

 

Apresentação de comunicações: 

As propostas de comunicações devem estar relacionadas com projetos de inovação e flexibilização, podendo 

abranger diferentes contextos educativos. 

 

Datas Importantes: 

Submissão de resumo: 15 de maio de 2018  

Avaliação de resumos: 30 de maio de 2018 

Notificação da aceitação: 31 de maio de 2018 

Envio do texto final: 30 de setembro de 2018 

Submissão de resumo e texto final através do email: seminario-inovacao2018@ie.uminho.pt 

 

Inscrições 

Público em geral: 50 € 

Estudantes: 30 € 

As inscrições são realizadas na Store da UMinho: https://goo.gl/voEB1k 
A inscrição inclui a oferta do livro Estudos de Currículo, Porto Editora, 2018 (livro lançado no evento), organizado por 

Maria do Céu Roldão, José A. Pacheco e Maria Teresa Estrela 

 

Informações  

Universidade do Minho, Campus de Gualtar, 4710-057 Braga 

Telf. 253 60 12 13 

Email: seminario-inovacao2018@ie.uminho.pt 

Site: https://jpacheco42.wixsite.com/sicf 

 

Normas 

Apresentação de resumo (máximo de 1000 caracteres com espaços) 

O resumo deverá conter título, autor(es), instituição, palavras-chave (no máximo, 5 palavras, separadas por 

ponto e vírgula). O texto deve ser apresentando com a seguinte formatação: fonte Times New Roman, tamanho 

12, texto justificado, com espaçamento entre linhas de 1,0, página A4, com margens 3 cm (superior), 2 cm 

(direita), 2 cm (inferior) e 3 cm (esquerda), sendo submetido no formato doc ou docx. 

O resumo deve ser apresentado em duas páginas: na primeira, com título, nome de autor(es) e filiação 

institucional; na segunda, o título, resumo e palavras-chave. 

 

Apresentação de texto (entre 10 000 e 20 000 caracteres com espaços) 

O texto final deverá conter título, autor(es), instituição, resumo, palavras-chave (no máximo, 5 palavras, 

separadas por ponto e vírgula), texto principal e referências (normas APA). 

O texto deve ser apresentando com a seguinte formatação: fonte Times New Roman, tamanho 12, texto 

justificado, com espaçamento entre linhas de 1,5, página A4, com margens 3 cm (superior), 2 cm (direita), 2 

cm (inferior) e 3 cm (esquerda), sendo submetido no formato doc ou docx. 

Todos os trabalhos finais aprovados serão publicados nas atas do Seminário.  


