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Caros Congressistas do IX Congresso Luso Brasileiro de História da Educação, 

A poucos dias de se iniciarem os trabalhos do nosso IX Congresso Luso Brasileiro de História da 

Educação, damos algumas informações importantes para o bom andamento das atividades. 

1. A Sessão de Abertura do Congresso foi transferida para o Auditório da Faculdade de Medicina 

Dentária, que fica situada ao lado do Instituto de Educação (Rua Prof. António Flores). O 

credenciamento e a entrega da documentação também decorrerão neste local, assim como a 

Conferência Inaugural, proferida pelo Prof. Doutor António Nóvoa, Reitor da Universidade de 

Lisboa. Deste modo, poderá dirigir-se ao Instituto de Educação e daí ser orientado para o Auditório 

de Medicina Dentária, ou ir diretamente para este Auditório. As restantes atividades académicas 

decorrerão no Instituto de Educação. Segue um ficheiro anexo com mapa de ambos os edifícios. 

2. A programação geral e a programação específica de mesas redondas e comunicações individuais 

encontra-se on line, na página do Congresso. Cada participante deverá consultar esta 

programação para saber o dia em que se realiza/m a/s sua/s intervenção/ões. 

3. Solicitamos-lhe que esteja na sala da sessão em que decorrerá a sua intervenção com alguns 

minutos de antecedência para preparar o início dos trabalhos com o coordenador dos trabalhos 

dessa sessão ou mesa (5 a 10 minutos). Os intervenientes deverão colocar previamente nos 

computadores das salas os ficheiros com as respetivas apresentações. Todas as salas estão 

equipadas com computador e projetor. As sessões deverão começar exatamente à hora prevista. 

4. À partida, as comunicações não deverão ultrapassar os 15 a 20 minutos, ficando pelo menos 30m, 

no final das apresentações, para a discussão do conjunto dos trabalhos, dinamizada pelos 

coordenadores das mesas. No entanto, esses tempos podem ser flexibilizados, em função do 

número de intervenientes efetivamente presentes na mesa. 

5. Os certificados de apresentação serão entregues na sessão ou mesa em que se realizam as 

intervenções, pelo coordenador dessa sessão ou mesa. Elementos do Secretariado circularão pelo 

conjunto das salas em funcionamento, distribuindo a documentação necessária, verificando se 

está tudo operacional e prestando o apoio necessário. 

6. Só deverão ser apresentadas as comunicações cujos autores (ou, pelo menos, um dos autores) 

estejam presentes fisicamente na sala. Não poderão ser lidas as comunicações por outras pessoas 

que não os seus autores. 
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7. No primeiro dia do Congresso deverão ter em atenção um conjunto de propostas que são feitas no 

Programa do evento, podendo participar (mediante inscrição prévia e gratuita) nessas atividades, 

nomeadamente: na palestra "Património da Ciência e Técnica em Portugal e no Brasil: Preservar 

para quê e para quem?", por Marta Lourenço, nos Museus da Universidade de Lisboa (Rua da 

Escola Politécnica); nas visitas guiadas na Reitoria, nos Museus da Universidade de Lisboa e a dois 

liceus históricos de Lisboa. 

8. A Organização convida todos os participantes para a Receção que oferece no primeiro dia do 

Congresso, 12 de julho, às 20h00, no pátio do Instituto de Educação, com momento musical pela 

Banda Quarto Escuro. 

9. No primeiro dia do evento, podem também inscrever-se no Jantar do Congresso, que se realizará na 

Casa do Alentejo no dia 14 de julho, com momento musical e baile e no qual atuará a Roda de Choro 

de Lisboa. 

Desejamos a todos um bom trabalho no IX Congresso Luso Brasileiro de História da Educação! 

Lisboa, 9 de julho de 2012 

 

A Comissão Organizadora 
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Mapa de localização da Faculdade de Medicina Dentária da Universidade de Lisboa 

 

 


