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Tema da 8º edição
Ensino Superior:

O Clube dos Poetas Vivos
Coimbra, 24-26 Outubro, 2018

Nesta 8ª edição do SATHE, o CINEP e as Comissões
Organizadora, Científica e Cultural do encontro pretendem
reunir a comunidade de docentes e investigadores do IPC e
de outras instituições de ES nacionais e estrangeiras durante
três dias plenos de atividades científicas, pedagógicas,
formativas e socioculturais que serão férteis em experiências
estimulantes, inspiradoras e agradáveis para todos os
envolvidos.
O tema escolhido para o SATHE 2018, “Ensino Superior: O
clube dos poetas Vivos”, celebra a energia criativa daqueles
que produzem, comunicam e ensinam ciência, tecnologias,
humanidades e artes e a capacidade de renovação, inovação,
sentido crítico e transformador que é comum aos melhores
nestes campos profissionais. Celebra-se também a vocação
clássica do ensino superior, o pugnar por uma sociedade
cada vez melhor, fazendo-o através do cuidado educativo, da
colaboração, da investigação e da partilha de conhecimento.
O programa inclui um congresso, uma variedade de
workshops, sessões plenárias e simultâneas, um ciclo de
cinema e uma exposição de fotografia, tertúlias, debates,
lançamento de livros e algumas atividades socioculturais e
inúmeras oportunidades de networking.
O ensino superior, a investigação aplicada, as questões
pedagógicas e curriculares e a internacionalização serão
abordadas de múltiplas formas, nomeadamente com uma
conferência plenária, um painel-debate, workshops e sessões
simultâneas de comunicações livres para os quais convidamos
todos a participar.

Linhas de trabalho:
Revitalizar e Fortalecer o Ensino Superior. — Linha
focada na inovação e nas mudanças necessárias no
ensino superior para lidar com os problemas associados
à internacionalização, globalização, tecnologias, os
media e a chamada era da pós-verdade.
Sociedade e Ensino Superior — Linha focada no sentido
das relações e sinergias entre a comunidade académica
e a comunidade social, as organizações e as empresas.
Ética e Cidadania no Ensino Superior — Linha focada
nas questões relativas à honestidade intelectual,
disciplina, regulamentação e cidadania no campus e na
vida académica.
Qualidade e Avaliação — Linha focada nos procedimentos
e critérios de apreciação da qualidade do ES em todos
os planos desde a gestão, à investigação e à pedagogia
e ensino.
SOTL, STEAM e Ensino transformador — Linha focada
nas questões pedagógicas, nos métodos e didáticas,
nos modelos e práticas de ensino e nas novas tendências
de produção e difusão de conhecimento, incluindo
estratégias transdisciplinares, formas de questionamento
e relacionamento pedagógico e técnicas/práticas de
ensino em, e para além, da sala de aula.
Atividades:
Conferências plenárias
Comunicações e posters em sessões paralelas
Workshops
Mesa redonda/Painel-debate
Lançamento de livro
Programa cultural (ciclo de cinema; exposição de
fotografia/artes visuais)
Programa social (caminhada e tour cultural; Ice-breaker
e networking; jantar)

Datas importantes:
19 de Março de 2018
1ª Fase de Submissão de trabalhos (comunicações,
workshops e posters).
3 de Abril de 2018
1ª Fase da Notificação de Aceitação/Rejeição
12 de Abril de 2018
2ª Fase de Submissão de trabalhos (comunicações,
workshops e posters).
25 de Maio de 2018
2ª Fase da Notificação de Aceitação/Rejeição
31 de Maio de 2018
3ª (e última) Fase de Submissão de trabalhos
(comunicações, workshops e posters).
15 Junho de 2018
3ª (e última) Fase da Notificação de Aceitação/Rejeição
15 de Junho de 2018
Envio de artigos (Não obrigatório. Apenas para autores
que pretendam ser incluídos no livro a ser lançado no
SATHE 2018)
16 de Julho de 2018
Inscrição antecipada (Autores e Participantes)
22 de Outubro de 2018
Inscrição (Autores e Participantes)
24 a 26 de Outubro de 2018
SATHE 2018
Mais informação e inscrições:
https://sathe.ipc.pt/

