
                       l Workshop Internacional do Ensino Básico 

                                     “Por uma Escola Inclusiva” 

O Ministério de Educação da República de Cuba, a empresa de intercâmbio 
Científico Educacional e o Palácio de Convenções de Havana, convocam ao l 
Workshop Internacional do Ensino Básico, sob o lema “Por uma Escola 
Inclusiva” que será realizado do dia 19 ao 23 de junho de 2017, e será realizado 
na sede havanense. 

O workshop constituirá um espaço onde pesquisadores, especialistas, docentes e 
organizações e dirigentes de organismos, bem como todas aquelas personalidades 
interessadas nas temáticas do evento possam mostrar suas experiências. Além, 
será um intercâmbio propício para a consolidação das boas prácticas inclusivas 
em qualquer contexto, aplicadas no desenvolvimento do processo de ensino-
aprendizagem, com o objetivo de continuar consolidando uma educação de 
qualidade para todos durante toda a vida, mediante a cooperação solidária na 
formação cidadã, o respeito à diversidade cultural e à identidade nacional, e na 
formação de gerações portadoras de valores humanos universalmente aceitos. 

Esperamos contar com sua valiosa participação. 

Sitio Web: www.secundariabasicacuba.com  

                                      Comité Organizador 

Organizam 

Ministério de Educação da República de Cuba (MINED) 

Intercambio Científico Educacional da República de Cuba (ICE) 

Palacio das Convenções de Havana. 

Auspiciam 

Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura. 
(UNESCO) 

Escritório Regional de Cultura para a América Latina e o 
Caribe(ORCALC/HAVANA) 

Fundo das Nações Unidas para a Infância(UNICEF) 

Organização de Estados Ibero-americanos para a Educação, a Ciência e a Cultura 
(OEI) 

Agência Suiça para o para o Desenvolvimento e a Cooperação ( COSUDE). 



Presidenta de Honra 

Dr. C. Ena Elsa Velázquez Cobiella 

Ministra de Educação da República de Cuba. 

Dr. C. Margarita McPpherson Sayú 

Vice-ministra de Educação.  

Presidenta 

Dr. C. Zoe Lucía La Red Iturria 

Diretora Nacional do Ensino Básico. 

Vice-presidente 

M. Sc. Ricardo Rodríguez Gómez 

Metodólogo Nacional do Ensino Básico. 

Organizadora Profissional de Congressos 

Lic. Katia Medina Reyes 

Relações Internacionais  

Lic. Lissette Sánchez Almeida 

                                               COMITÉ CIENTÍFICO 

Presidenta 

Dr. C. Eva Escalona Serrano 

Diretora Nacional de Ciência e Técnica 

E-mail: Eva  dct.rimed.cu 

                                              TEMÀTICAS ESPECÌFICAS 

1-Uma educação equitativa, inclusiva e de qualidade para a consecução da 
Agenda 2030. 

2- A educação dos adolescentes desde um currículo flexível, pertinente e 
efectivo. 

3- A paridade de género na Educação Básica. 

4- O papel dos educadores na sociedade do conhecimento. Docentes 
qualificados. 



5- Saúde e desenvolvimento integral do adolescente. Desafios atuais de 
transformação social. 

6- Os adolescentes e as competências básicas. Trabalhar com a educação por um 
desenvolvimento sustentável. 

7- As tecnologias da informação e as comunicações na educação básica. 

8- Escola-Família-Comunidade. Aliança para a construção de uma cultura de 
paz. 

9- A educação estética e artística na educação básica. 

Cada um destes temas centrais está integrado por diversas linhas temáticas que 
serão debatidas em simpósios e foros e serão tratados em cursos pré evento, que 
serão ministrados por docentes e pesquisadores de alto nível profissional e 
experiência. 

Os simpósios serão organizados em conferências, painéis, apresentações orais e 
cartazes como forma de integração do conteúdo dos temas centrais e para 
propiciar o debate científico. 

O programa científico inclui visitas especializadas a centros educacionais e 
instituições científicas de Havana. 

                    Normas e requisitos de apresentação e aceitação de resumos e 

                     trabalhos. 

A quantidade de autores dos trabalhos não excederá de três (3). 

O exemplar impresso do trabalho e a versão digital, serão apresentados em 
formato Word 97 o superior. Será utilizada a letra Arial 12, com inter-linhas 
simples, 6 pts. Depois do parágrafo e margens de 2cm. 

Os trabalhos e ponências terão uma extensão máxima de 15 páginas. Dentro do 
limite de páginas podem incluir tabelas, gráficos, figuras, desenhos e anexos. 

A estructura do trabalho será: resumo, introdução, desenvolvimento, conclusões, 
bibliografia e anexos. 

O resumo constitui uma síntese de não mais de 200 palavras sobre os resultados 
mais relevantes do trabalho. Escrever-se-ão em folha independente (com salto de 
página) e conterá: título (curto, informativo e de tipografia normal), nomes e 
sobrenomes dos autores (não mais de três), o primeiro autor será considerado o 
expositor), centro ou instituição a que pertencem, cargo e correio electrónico. Em 
documento separado, será entregue uma ficha do expositor que inclui os dados 



seguintes: nome e sobrenome, grau científico ou título académico, categoria 
docente (se for professor de Educação Superior), nível no qual trabalha, centro de 
trabalho, cargo que desempenha, correio electrónico, endereço particular, 
telefone e, quando proceder, o projecto de pesquisa  no que obteve os resultados 
que apresenta. 

Não serão avaliados os trabalhos que incumprirem as normas anteriores. 

Data limite 

Envio dos resumos e trabalhos: 

31 de março de 2017, enviar correio electrónico: 
secundaria.retos@mined.rimed.cu 

COTAS DE INSCRIPÇÃO 

Delegados 

-200.00 cuc até 30 de abril de 2017 

- 230.00 cuc a partir do 1ro de Maio de 2017 

Estudantes de pré-grau de estrangeiros 

-130.00cuc 

Acompanhante 

80.00 cuc 

Cotas de inscrição cursos pré-evento 

20.00 cuc,  

Paralelamente ao workshop será desenvolvida uma exposição associada, na qual 
empresas especializadas nacionais e estrangeiras, disporão de uma ocasião 
excepcional para expor e comercializar suas produções, serviços e materiais afins 
com as temáticas do evento. 

Os interessados deverão contactar com: 

Raúl Gonzalez Castro 

Organizador Profissional de Exposição 

Palacio das Convenções de Havana 

E-mail: raulg@palco.cu 



Ofertas Hoteleiras 

A Agência de Viagens CUBATUR, receptivo oficial do workshop preparou um 
pacote turístico especial desenhado para os participantes. 

Contacto 

Nelson Ramos Mesa 

Agência de Viagens CUBATUR 

Calle 15, número 410, entre F y G, Vedado, La Habana.  

Telefone: (53) 7835 5095 

Telemóvel: 52420899 

E-mail: Nelson.ramos@central.cbt.tur.cu 

Sitio Web: www.cubatur.cu  

Para maior informação contactar a: 

Dr. C. Zoe Lucia La Red Iturria 

Presidenta do Comité Organizador 

Telefone: (53) 7832 0955 

E-mail: zoe.lared@mined.rimed.cu 

M. Sc. Ricardo Rodríguez Gómez 

Vice-presidente do Comité Organizador 

Telefone: (53) 7832 0955 

E-mail: Ricardo.rodriguez@mined.rimed-cu/secundaria.retos@mined.rimed.cu 

Lic. Katia Medina Reyes 

Organizadora Profissional de Congressos  

Palácio das Convenções de Havana, Cuba 

Telefone: (53) 7203 8958/7202 6011, extensão 1511 

E-mail: katia@palco.cu 

Sitio Web: www.eventospalco.com   

http://www.cubatur.cu/

