CONGRESSO INTERNACIONAL

PEDAGOGIA 2023
“ENCONTRO PELA UNIDADE DOS EDUCADORES”
DE 30 DE JANEIRO A 03 DE FEVEREIRO DE 2023
PALÁCIO DE CONVENÇÕES DE HAVANA
CUBA

CONVOCATÓRIA
A
Agenda
2030
constitui
um
compromisso
intergovernamental e um plano de ação em favor das
pessoas, do planeta e da prosperidade. Inclui 17 objetivos de
desenvolvimento
sustentável,
os
quais
descrevem
os
principais desafios de desenvolvimento da humanidade, em
conjugação com as três dimensões do Desenvolvimento
Sustentável, a económica, a social e a ambiental. A sua
finalidade é a de garantir uma vida sustentável, pacífica,
próspera e justa na terra para todos.
Os
grandes
esforços
que
realizam
as
nações
e
particularmente Cuba, para cumprir com estes objetivos e
em direcionar todos os esforços a partir da ciência para os
conseguir, tem-se visto permeados pelos graves problemas e
desafios que enfrenta o mundo, agravados pelas afetações
provocadas
pelo
Covid-19.
Neste
sentido,
os
sistemas
educativos tem-se visto comprometidos a realizar imensos
esforços
em
prol
de
promoverem
oportunidades
de
aprendizagem para todos e de garantirem uma educação
inclusiva, equitativa e de qualidade nos diversos contextos,
utilizando-se
para
isso
os
resultados
da
ciência,
da
tecnologia e da inovação em todas as áreas do saber; a partir
de uma perspetiva de desenvolvimento sustentável, capaz de
educar e preparar o homem para se adaptar ao seu tempo e
à sua realidade.
Sob o preceito de “Um mundo melhor ser possível” e sendo
reconhecido a labor dos profissionais da educação e a
relevância dos resultados da investigação educativa que
realizam, para conseguirem as aspirações declaradas no
Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 4; o Ministério da
Educação da República de Cuba e o Palácio de Convenções
de Havana, tem o prazer de o convidar para participar no
Congresso Internacional Pedagogia 2023, por ocasião de
celebrar a sua décimo oitava edição, de 30 de Janeiro a 03
de Fevereiro de 2023, a decorrer em Havana, Cuba.

Organizadores
Ministério da Educação da República de Cuba
Palácio de Convenções de Havana

Patrocinadores
Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência
e a Cultura (UNESCO)
Organização das Nações Unidas para a Infância (UNICEF)
Organização dos Estados Ibero-americanos para a
Educação, a Ciência e a Cultura (OEI)
Associação dos Educadores da América Latina e as Caraíbas
(AELAC)
Delegação Regional de Cultura para a América Latina e as
Caraíbas (ORCALC/Havana)

Temáticas Gerais
Educação inclusiva, equitativa e de qualidade durante
toda a vida para crianças, adolescentes e jovens.
Perspetiva e consolidação da Formação e da Educação
Técnica e Profissional de qualidade e o seu contributo ao
desenvolvimento socioeconómico dos países.
Atenção e formação integral de crianças, adolescentes e
jovens. Cultura de paz e educação cidadã. O trabalho
preventivo a partir dos sistemas educativos.
Desafios na formação inicial e contínua de docentes e
profissionais universitários. Desempenho profissional e
transformação dos sistemas educativos.
Educação ambiental para o desenvolvimento sustentável.
Retos educativos no enfrentamento à pandemia Covid-19,
promoção da saúde, focalização de género e direito.
Ciência, tecnologia e inovação para um desenvolvimento
inclusivo, sustentável e uma educação de qualidade.
Aportes das Ciências da Educação ao desenvolvimento da
prática educativa.
Influência dos sindicatos, grémios de docentes e
organizações de estudantes na qualidade da educação.

Cursos pré-congresso, Simpósios e Fóruns
Propõem-se
cursos
pré-congresso
com
novos
temas,
transmitidos por docentes e investigadores de alto nível
profissional e reconhecido prestigio dentro da comunidade
educativa nacional e internacional. Decorrerão entre 23 e 27
de Janeiro e concederá um crédito académico, material
bibliográfico do curso que matricular e a correspondente
certidão.
Os Simpósios serão organizados em Conferências, Mesas
Redondas, Painéis, Sessões de debate e Cartaz eletrónico,
como formas de integração do conteúdo das temáticas gerais
e para propiciarem o debate científico.
O III Fórum de empresários e líderes em produtos e serviços
para a Educação, será um espaço propício para o intercâmbio
entre
empresários,
científicos,
técnicos,
representantes
governamentais
e
organizações
não-governamentais
relacionadas com a educação no seu mais amplo sentido,
organismos internacionais, televisoras educativas e outras
entidades interessadas nas possibilidades de investimento,
co-produção e colaboração estrangeira e nacional no setor
educativo cubano e da nossa área geográfica.
Paralelamente, realizar-se-á o IV Encontro de Reitores e
Diretores de Escolas Pedagógicas e Escolas Normais com o
objetivo de intercambiar experiências sobre a formação de
docentes nestes centros.

Atividades Científicas
Desenvolver-se-ão em plenários e nos simpósios. Cada
simpósio é organizado em sessões de debate a partir de
linhas temáticas que propiciem o intercâmbio científico,
correspondentemente com os trabalhos que se apresentarem
no
congresso.
Os
delegados
participarão
na
sala
que
corresponder, quer de forma presencial ou virtual através do
chat.
No website serão publicados os trabalhos e vídeos em cada
um dos simpósios para que possam ser consultados e
debatidos nas atividades científicas.
O
programa
científico
inclui
visitas
especializadas
presenciais e virtuais a centros educativos e a instituições
científicas e culturais de Havana, nas quais poder-se-ão
constatar as conquistas alcançadas e as ações que Cuba
realiza
para
dar
cumprimento
aos
Objetivos
de
Desenvolvimento Sustentável.

Exposição associada
Em simultâneo com o evento, decorrerá uma exposição
associada no Grand Foyer do Palácio de Convenções, na qual
instituições educativas, empresas especializadas nacionais e
estrangeiras, vão dispor de uma excecional ocasião para
exporem e comercializarem as suas produções, serviços e
materiais afins com as temáticas do evento e que estará
dedicada
nesta
oportunidade
aos
Objetivos
de
Desenvolvimento Sustentável e a Agenda 2030.
Idioma oficial: Espanhol

Esquema do Programa Geral

Abertura e conferência inaugural

30 de Janeiro

Atividades científicas do Congresso

30 de Janeiro a 03 de Fevereiro

Visitas presenciais

01 e 02 de Fevereiro

Encerramento

03 de Fevereiro

Inscrição no Congresso:
Até dia 05 de Janeiro 2023

A partir dia 06 de Janeiro 2023

Delegados

200 EUR/USD

230 EUR/USD

Estudantes presenciais

50 EUR/USD

50 EUR/USD

Serão considerados estudantes, os que apresentem um
documento que confirme que são estudantes de prégraduação, através de certificado e prévia aceitação do
Comité de Credenciação.
Delegados: A inscrição para os Delegados assistentes inclui
módulo de acreditação, assistência às atividades científicas,
uma
visita
especializada,
participação
na
Exposição
associada ao congresso, participação nas atividades oficiais
de abertura e encerramento do Congresso. Inclui igualmente
o
acesso
aos
trabalhos, vídeos e
aos
certificados
de
participação e de autor, caso de proceder-se.

O Hotel
O PALCO é o hotel sede para todos os congressos e eventos
que decorrem sistematicamente no palácio de convenções.
Os hóspedes poderão desfrutar do conforto dos seus quartos,
das facilidades e dos serviços, rodeados por um ambiente
sossegado, tranquilo e agradável.
O hotel liga as salas de conferências do palácio em minutos,
através de uma galeria com lojas e outras facilidades que
oferece ao visitante.

Facilidades do Hotel
178 Quartos • Restaurante à la carte • Churrasqueira/Grill • Bar • Centro
de Negócios • Posto de Turismo • Atendimento ao Cliente • Piscina
Adultos • Espreguiçadeiras • Elevadores • Sauna • Estacionamento •
Casa de câmbio • Cabeleireiros • Lojas/Boutiques • de Conferências •
Serviço de quarto • Lavandaria • Internet • Táxi • Segurança 24horas.

Comodidades do quarto / (Quarto Standard)
2 camas de solteiro ou de casal • Ar condicionado • WC privativo com
chuveiro e banheira • Conjunto higiene pessoal • PC pessoal com acesso
à Internet • Secador de cabelo • Água fria e quente • TV a cabo • Rádio
• Frigorífico/Minibar • Toalhas.

PACOTE OFICIAL
HOTEL PALCO (4*) – SEDE DO CONGRESSO
Quartos confirmados / limitados

Inclui:













Transfer desde o Aeroporto Internacional “José Martí” de
Havana/Hotel PALCO
Alojamento com Pequeno- Almoço tipo buffet no Hotel
PALCO (4 *)
Inscrição e registo imediato no Congresso como DELEGADO
Acesso a todas as Conferências / Material do Congresso
Transfer de ida e volta com participação em todas as
atividades sociais (visitas especializadas), incluídas no
programa oficial
Certificado de Participação no Congresso
Assistência personalizada durante os dias/noites de
alojamento, por parte do staff do hotel
Transfer desde o Hotel PALCO / Aeroporto Internacional
“José Martí” de Havana
Seguro de Viagem com cobertura Covid-19
Visto turístico obrigatório de entrada em Cuba: precisa-se
passaporte válido ao momento da viagem
Taxas e impostos

Não Inclui:


Passagem aérea. Consulte as melhores tarifas de voos com
disponibilidade para as datas da sua viagem no nosso site:

PESQUISAR VOOS


Qualquer outro serviço que não esteja devidamente
detalhado e mencionado como incluído neste programa.

Forma de Pagamento:




Pagamento de 30% do valor total; em conceito de sinal
para garantir a reserva. Saldo restante em prestações sem
juros até 20 dias antes da data do congresso.
Os pagamentos serão realizados através de transferência
bancária para a conta da Agência Planeta Estável, Agência
de Viagens Lda.

Congresso Internacional PEDAGOGIA 2023
De 30 Janeiro a 03 Fevereiro
Para inscrições até ao dia 05 de J a n e i r o
Preços DESDE em EUROS / Pessoa
PACOTE OFICIAL PALCO

HOTEL PALCO****

Categoria
Tipo de Quarto
Duração/Ocupação
03 dias/ 02 noites
04 dias/ 03 noites
05 dias/ 04 noites
06 dias/ 05 noites
07 dias/ 06 noites
08 dias/ 07 noites
09 dias/ 08 noites

DELEGADOS

Standard
Duplo
430
477
523
570
616
662
708

ESTUDANTES

Junior Suite

Individual
460
522
581
640
699
760
820

Duplo Individual
510
599
682
769
855
940
1025

540
639
738
836
937
1035
11132

Standard
Duplo

Individual

380
425
468
515
560
610
655

405
468
525
583
645
705
802

Junior Suite
Duplo

Individual

457
546
629
710
796
882
967

485
582
680
706
879
976
1074

Preços DESDE – Sujeitos às condições e às disponibilidades no momento da
inscrição: válidos para reservas até 05 de Janeiro 2023

Para inscrições após o dia 06 de J a n e i r o
Preços DESDE, em EUROS / Pessoa
PACOTE OFICIAL

HOTEL PALCO****

Categoria
Tipo de Quarto
Duração/Ocupação
03 dias/ 02 noites
04 dias/ 03 noites
05 dias/ 04 noites
06 días/ 05 noites
07 días/ 06 noites
08 dias/ 07 noites
09 dias/ 08 noites

DELEGADOS

Standard
DBL

ESTUDANTES

Junior Suite
SGL

DBL

SGL

Standard
DBL

Junior Suite
SGL

DBL

SGL

470
515
560

499
555
615

547
635
718

575
675
773

382
425
469

415
470
527

463
545
634

487
585
685

608
654
699
743

675
732
795
855

805
889
975
1060

869
970
1068
1170

520
567
610
658

586
648
710
765

715
807
885
970

782
880
996
1078

Preços DESDE – Sujeitos às condições e às disponibilidades no momento da
inscrição: válidos para reservas a partir do dia 06 de Janeiro 2023

Organização e Patrocínios

CONSULTE-NOS POR OUTRAS OPÇÕES
APRESENTE UM TRABALHO NESTE IMPORTANTE CONGRESSO.

COMBINE OS DIAS DE CONGRESSO COM EXCURSÕES DESDE
HAVANA, OU MESMO COM NOITES ADICIONAIS NOUTROS
PÓLOS DE INTERESSE EM CUBA

NO CASO DE GRUPOS: SOLICITAR TARIFA AÉREA.

SUPERE-SE A VIAJAR!

congressos.eventos@planetaestavel.com

