CONVOCATÓRIA
O Centro de Estudos Sobre a Juventude e a União de Jovens Comunistas
convocam para o Congresso Internacional de Investigadores sobre Infâncias,
Adolescências e Juventudes, o mesmo decorrerá entre os dias 29, 30 e 31 de
Março de 2022, no Palácio de Convenções de Havana, Cuba.
O tema principal do encontro será: Infâncias, adolescencias e juventudes post
covid-19: ativismo, equidade e justiça social. Poderão participar
investigadores, estudantes e outros Profissionais ligados ao trabalho com estas
povoações.
O evento tem como objectivos:
- Propiciar um espaço para o debate teórico-metodológico acerca dos estudos
relacionados com infantes, adolescentes e jovens.
- Articular um discurso académico que contribua ao aperfeiçoamento de
políticas públicas efetivas para o desenvolvimento integral de infantes,
adolescentes e jovens.
- Estruturar nexos permanentes de intercâmbio entre investigadores e
instituições dedicadas ao trabalho com infantes, adolescentes e jovens.
- Potenciar o Funcionamento da Rede Nacional de Investigadores sobre
Juventude e os seus vínculos com outras redes e instituições afins.
Eixos temáticos:
1. Políticas públicas, proteção, ação política e participação cidadã (inclui
abordagens sobre associacionismo, processos educativos e formação em
valores; meio ambiental e mudança climática; assim como também boas
práticas e experiências com infantes, adolescentes e jovens).
2. Desigualdades, marginalidade e pobreza (contempla, para além do mais, o
consumo de drogas e outras adições; bem como ações para a sua prevenção).
3. Processos culturais, identidades e imaginários de infantes, adolescentes e
jovens (inclui projetos de vida e práticas em diferentes âmbitos de
socialização).
4. Representações mediáticas, tecnologias da informação e das comunicações:
ligações com infantes, adolescentes e jovens.
5. Processos de construção de paz e prevenção de violências.



Realizar-se-á o I Fórum de Pensamento Crítico e Ativismo Social Juvenil
“Vamos com Tudo”.
As perspetivas: etária, territorial e de género constituirão eixos transversais
em cada uma das temáticas propostas, alineadas com a Agenda 2030 e os
Objectivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).

Modalidades de participação:
As apresentações realizar-se-ão em duas modalidades:
1. ponência
2. Cartáz eletrónico
Apresentações de livros e revistas:
Interessados em apresentar publicações poderão enviar as suas propostas
através do email: cesjcuba@gmail.com
Cursos pré congresso:
Decorrerão de 1 de março a 1 de abril.
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