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CONVOCATÓRIA  

No quadro da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável e consoante à implementação 
da Folha de Rota proposta pela UNESCO, a Educação Superior, deverá consolidar o 
envolvimento com a sociedade a fim de encontrar soluções mais efetivas e inovadoras aos 
problemas de cada país e dessa maneira garantir uma educação inclusiva e de qualidade, 
promovendo oportunidades de aprendizagem durante toda a vida para todos. 

O compromisso que representa tal implicação e demanda, obriga à Universidade como agente 
do desenvolvimento sustentável, a fortalecer sua pertinência, a eficácia e eficiência de seus 
processos, sua responsabilidade e práticas inclusivas a favor da transformação social em todas 
suas dimensões, principalmente no económico, sociocultural e ambiental. Ao mesmo tempo, com 
isso é referendada a educação superior como um bem público e social, um direito humano 
universal, e um dever dos Estados.  

 

Partindo destas premissas, o Ministério de Educação Superior e as Instituições de Educação 
Superior (IES) convidam-nos para participarem  do 5 ao 9 de inscrição, no 14to. Congresso 
Internacional de Educação Superior Universidade 2024, no  Palácio das Convenções da Habana, 
Cuba, para continuar dialogando e reflexionando sobre seu papel na transformação social, 
baseado nos princípios da qualidade, la sustentabilidade e sua pertinência. 

 

Atividades principais do Programa científico: 
 
1. Conferencia inaugural. 

2. Foro “Educação Superior e Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)” 

3. Foro de Ministros e Autoridades de Educação Superior.  

4. Foro “Prospetiva da UNESCO para a Educação Superior do futuro. Visão desde o contexto 

latino-americano e caribenho”. 

5. Foro “Conhecimento, inovação e desenvolvimento territorial sustentável”.  

 

A apresentação de trabalhos se organizará em torno a sete simpósios, nos que se agrupam os 
Workshops e atividades especiais que serão convocadas nesta edição do Congresso 
Universidade: 
 

• Simpósio 1. A Educação Superior e os desafios para o futuro: Internacionalização, 
transformação digital, financiamento e perspetiva informacional.  

 
✓ XVII Workshop Internacional “A Educação Superior e suas Perspetivas”. 
✓ XII Workshop Internacional de “Internacionalização da Educação Superior”. 
✓ X Workshop Internacional “ A transformação digital e as tecnologias de avançada na 

Educação Superior”. 
✓ XIII Workshop sobre Financiamento da Educação Superior. 
✓ I Workshop “ A perspetiva informacional na Educação Superior transformadora, de 

qualidade, pertinente e sustentável” 
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• Simpósio 2.  Gestão da Educação Superior. Qualidade para um desenvolvimento 
sustentável.  
 

✓ XVII Workshop Internacional de “Formação de pós-graduação para um 
desenvolvimento sustentável”.  

✓ XII Workshop Internacional de “Avaliação da Qualidade e Acreditação na Educação”.  
✓ I Workshop Internacional sobre “Gestão dos Recursos Humanos e seu impacto na 

qualidade da Educação Superior” 
 

• Simpósio 3. Extensão universitária, compromisso e transformação social para um 
desenvolvimento sustentável.  

 
✓ XVII Workshop Internacional de “Extensão Universitária”. 
✓ III Workshop “Igualdade de Género: Avances e Projeções” 
✓ III Workshop “Universidade, Envelhecimento e Desenvolvimento Sustentável”. 

✓ II Workshop de “Atividade Física e Desporto” 

 
 

• Simpósio 4. Formação de profissionais competentes desde uma perspetiva inclusiva e 
equitativa, por um desenvolvimento sustentável. 

 

✓ XIV Workshop Internacional de “Pedagogia da Educação Superior”. 

✓ X Workshop Internacional sobre la “Formação Universitária de Profissionais da 

Educação”. 

✓ X Workshop Internacional “A Educação Médica: Desafios e Perspetivas”. 

✓ VII Workshop de “Didática das Ciências Básicas, Engenharia e Arquitetura”. 

✓ VI Workshop sobre o “Ensino das Artes na Educação Superior”. 

 
 

• Simpósio 5. Universidade, conhecimento e inovação para o desenvolvimento 
sustentável. 

 
✓ XIV Workshop Internacional “Universidade, Ciência, Tecnologia e Inovação”. 

✓ XIV Workshop Internacional “Universidade, Meio Ambiente, Energia e Desenvolvimento 

Sustentável”. 

✓ X Workshop Internacional de Universalização da Universidade em Ambientes Rurais. 

✓ VIII Workshop Internacional “Universidade, Segurança e Soberania Alimentar”. 

✓ II Workshop Internacional “As Ciências sociais e humanísticas desde a Universidade”. 

✓ I Workshop Internacional sobre “Ciência Aberta na Educação Superior”. 

 

• Simpósio 6. Rol das Organizações de estudantes e sindicais na Educação Superior. 
 

 

✓ XI Foro das Organizações de estudantes na Universidade. 

✓ XI Foro das Organizações Gremiais e Sindicais na Universidade. 
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• Simpósio 7. Vinculação Universidade–setor produtivo e dos serviços: uma visão 
estratégica para o desenvolvimento sustentável.    
 
✓ II Workshop Internacional “Universidade–setor produtivo e dos serviços”. 

 

MODO DE APRESENTAÇÃO DOSTRABALHOS 

  

• Presencial: Formato tradicional do Congresso.  

• Virtual: Empregar-se-á nas sessões plenárias, com uma combinação de sessões síncronas e 

assíncronas, que permita aos assistentes a participação em tempo real ou ao seu próprio ritmo, 

a partir de vídeos de não mais de 5 minutos. Da mesma maneira, as apresentações estarão 

disponíveis para todos os participantes no Congresso. Um foro virtual de debate estará 

disponível para facilitar a conversa, aberto tanto para participantes presenciais quanto para os 

de distancia.  

 

CUOTAS DE INSCRIPCIÓN   

 

Categoria Até ao 31 de dezembro/2023 A partir do 1ro. de janeiro/2024 

Delegado presencial 230.00 USD 250.00 USD 

Estudante presencial                150.00 USD 

 

Categoria Até ao 31 de dezembro/2023 A partir do 1ro. de janeiro/2024 

Delegado virtual 160.00 USD 180.00 USD 

Estudante virtual                100.00 USD 

 
Acompanhantes: 120.00 USD 
 
CURSOS PRÉ-CONGRESSO  
 
✓ O Comité Organizador lhe oferece a possibilidade de matricular em cursos ligados às 
temáticas abordadas no Congresso ministrados por prestigiosos professores e investigadores 
de Cuba e de outros países, que serão desenvolvidos tanto de maneira presencial quanto 
virtual, e que atribuirão um crédito académico e a emissão a certificados de participação  

 
ENVÍO, NORMAS DE APRESENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DOSTRABALHOS  
 
Os trabalhos devem ser enviados de acordo com as normas do Congresso. 
 
A gestão dos trabalhos se realizará na plataforma de Gestão do Evento, disponível na direção 
https://www.CongressoUniversidade.cu .  Poder-se-á descarregar a ficha Word para as 
apresentações. 
 

https://www.congresouniversidad.cu/
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A revisão dos trabalhos se realizará pelo Comité Científico de cada Simpósio, que decide sua 
aceitação e modalidade de apresentação (painel, mesa redonda, apresentação de palestras, 
Workshop de debate ou póster). 
 

IDIOMAS 
 
Espanhol, Inglês e Português 
 

Os trabalhos devem entregar-se em formato PDF, escritos com tipografia Arial, a 12 pontos, a 
um espácio com espaçamento, tamanho carta (8 ½ x 11 o 21.59 cm. x 27.94 cm.) 3 margens de 
2.5 cm por cada lado. O espaçamento dos parágrafos é justificada e a extensão máxima dos 
trabalhos é de 10 páginas (incluídos os anexos) segundo o seguinte formato: 

• Título (maiúscula e não mais de 15 palavras).  

• Autor e coautores com seus correios eletrónicos (como norma os trabalhos terão um máximo 
de três autores e por exceção admitir-se-á um número maior).  

• Instituição e país por autores e coautores (se tiver cargos na instituição o deve aclarar, por 
exemplo, se for chefe de Departamento, Decano, Vice-reitor ou Reitor e se tiver grau científico 
de Mestre ou Doutor).  

• Resumo do trabalho (Extensão máxima de 250 palavras).  

• Palavras chaves.  

• Texto do trabalho (deve ter uma introdução onde forem precisados claramente os objetivos do 
trabalho, o desenvolvimento do trabalho agrupado em epígrafes, as conclusões, as referências 
bibliográficas e aliás, os anexos, onde aparecem as tabelas e figuras). 

• Empregar-se-á a norma APA 7ma edição para realizar os assentamentos bibliográficos. 
 

O título, o resumo e as palavras chaves estarão no mesmo idioma que o trabalho. Nos casos de 
espanhol e Português deve acrescentar-se a tradução para o inglês destes elementos (título, 
resumo e palavras chaves) e os trabalhos apresentados em inglês  ajuntarão estes aspetos em 
espanhol. 
 
Prazos de envio de propostas 
 

Data de envio  11 de setembro de 2023 

Data última de envio  6 de novembro de 2023 

 
Prazos de inscrição 
 

Data antecipada de inscrição  20 de novembro de 2023 

Data normal de inscrição  20 de dezembro de 2023 

Data limite para aparecer no programa científico 8 de janeiro de 2024 
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Para isso só deverão completar no site web os passos que se detalham a continuação:  

1. Inscrição por categoria:  

2. Revisão do Processo de Registro:  Mostra-se um resumo dos preços do processo que 

se realiza, detalhe por pessoa e o total a pagar. Neste passo poderá revisar e se julgar, 

retificar algum dado que não estiver correto.  

3. Informação Pessoal: Deverá completar os dados para cada uma das pessoas que Você. 

registrar. Os dados incluem: Nome, Apelidos, e-mail, etc.  

4. Pagamento: Acesso a um site certo e se efetua o pagamento a través de transferência ou 

pagamento em linha  

5. Confirmação: Apresenta-se a confirmação de seu processo e também receberá via email 

uma mensagem que contém o detalhe da reserva realizada e os serviços que se incluem.  

  

REGISTO   

No site web do evento (https://www.CongressoUniversidade.cu) poderá realizar seu pagamento 

de inscrição por transferência ao Congresso Internacional ou pagamento em linha em estreita 

colaboração com o Comité Organizador do evento. Caso de que precisar de mais  informação 

pode comunicar-se com a Secretaria Executiva do Congresso  mediante o correio eletrónico:  

secejecutiva@congressouniversidade.cu  

  

HOSPEDAGEM  

Facultar-se-ão leques de alojamento a través da Agencia de Viagens Havanatur S.A., para o qual 

pode contatar a:  

Email: eventos@havanatur.cu     

Telefone: (+53) 7204 7412 | 7201 977  

 

 

Tradução: Ministério de Educação Superior de Cuba 

https://www.congresouniversidad.cu/
https://www.congresouniversidad.cu/
https://clame-relme.org/+53)%207%20204%207412
https://clame-relme.org/+53)%207%20204%207412

	MODO DE APRESENTAÇÃO DOSTRABALHOS
	CUOTAS DE INSCRIPCIÓN
	Prazos de envio de propostas
	Prazos de inscrição

	REGISTO
	HOSPEDAGEM

