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Em outubro de 2020, realizou-se o I Simpósio Global do Programa UNISERVITATE. Este II Simpósio 

Global será uma nova oportunidade de partilha, celebração e formação em aprendizagem-serviço 

(AS) no ensino superior a nível mundial. 

 

Objetivos: 

• Continuar o ciclo de Simpósios do Programa UNISERVITATE, como espaço multicultural, 

global e plural em torno dos contributos da proposta pedagógica da AS para a educação; 

• Refletir e pesquisar sobre a dimensão espiritual da AS e o seu contributo para a identidade e 

missão das instituições de educação superior católica; 

• Partilhar experiências e processos de institucionalização da AS em instituições de ensino 

superior; 

• Facilitar o intercâmbio entre especialistas, autoridades, professores e alunos de instituições 

de ensino superior de diferentes contextos culturais em todo o mundo sobre o 

compromisso social universitário e a AS. 

 

Destinatários: 

• Autoridades, investigadores, professores e alunos de:  

• Instituições integrantes do programa UNISERVITATE; 

• Instituições de educação superior católica em geral; 

• Universidades públicas e privadas e outras instituições de ensino superior em geral. 

 

Modalidade: 

O II Simpósio Global UNISERVITATE decorrerá em formato online, com inscrição prévia gratuita, 

sendo disponibilizado um certificado de participação. 

 

Temas: 

1. A aprendizagem-serviço como caminho de espiritualidade. 

2. A aprendizagem-serviço como contributo para a educação: mãos, cabeça e coração. 

3. A aprendizagem-serviço: experiências e processos de institucionalização. 
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Formato de envio de resumos*: 

• O resumo, de 400 a 600 palavras, pode ser redigido em espanhol, francês, inglês e 

português; consultar a informação específica. 

• Se o resumo for aprovado, o artigo completo deverá ter no máximo 3000 palavras; 

• Todas as informações referentes à submissão do resumo e do artigo completo serão 

fornecidas na segunda fase.  

. 

Datas: 

• 30 de Julho: Data limite para apresentação de resumos alargados 
• 15 de Setembro: Comunicação da decisão da Comissão Científica 
• 15 de Outubro: Submissão do artigo completo 

 

Forma de apresentação: 

Os resumos e artigos aprovados serão apresentados na modalidade «Mesa redonda por tema» e 

«E-póster por tema» (os autores serão oportunamente informados). 

 

Publicação: 

Os resumos e artigos aprovados serão publicados nos «Anais do II Simpósio Global UNISERVITATE» 

com ISBN. 

 

Contacto: simposio.uniservitate2021@ucp.pt  

Importante: em breve comunicaremos as especificações para a correcta entrega dos resumos. 

 

Esperamos por si! 

 

Comité Organizador II Simpósio Global UNISERVITATE 

mailto:simposio.uniservitate2021@ucp.pt

