O II Encontro de Estudos Locais pretende

COMISSÃO ORGANIZADORA

mobilizar as vontades e saberes quer dos

Albérico Afonso (IPS/ESE de Setúbal)

investigadores, quer de várias instituições

Daniel Pires (Centro de Estudos Bocageanos)

regionais e nacionais, nomeadamente
autarquias, empresas e instituições de ensino
superior, numa perspectiva de promover a
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Alice Samara (IHC da FCSH),
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João Madeira (Centro Cultural Emmérico Nunes)

5e6

Luísa Solla (IPS/ESE de Setúbal)

Novembro 2010

Marta Alves (IPS/ESE de Setúbal)

reflexão, o debate académico e a investigação
científica sobre vários temas relacionados
com o Distrito de Setúbal.
Num ano em que se comemoram os 100 anos
da implantação da República, justifica-se
neste II Encontro de Estudos Locais do
Distrito de Setúbal. Para este efeito, a Escola
Superior de Educação do Instituto Politécnico
de Setúbal associou-se ao Instituto de
História Contemporânea da Faculdade de
Ciências Sociais e Humanas da Universidade
Nova de Lisboa, ao Centro de Estudos
Bocageanos e ao Centro Emmérico Nunes.
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plenamente que este seja um tema privilegiado

Objectivos

Regulamento

Proporcionar um espaço de reflexão sobre
temas de ensino e investigação científica;

1.

Incentivar o desenvolvimento de projectos
de investigação que tenham repercussão na
melhoria do ensino, na difusão da cultura
e na promoção da qualidade de vida
do distrito de Setúbal;
Dinamizar a produção de materiais científicos
e pedagógicos utilizáveis na formação das
crianças, jovens e adultos.
Contribuir para a conjugação de esforços de
instituições regionais e nacionais numa
perspectiva de desenvolvimento sócio-cultural
do distrito de Setúbal.

Áreas de trabalho
Setúbal: políticas de desenvolvimento e
ordenamento do território;
A escola: espaço de preservação, criação e
transmissão;
História local: património e identidade;
Cultura: Literatura, Artes Plásticas, Cinema
e Artes Dramáticas.

Podem inscrever-se no II Encontro de
Estudos Locais do Distrito de Setúbal todos
os investigadores, professores, técnicos ou
outras pessoas interessadas nas áreas de
trabalho propostas, nas seguintes modalidades:
Comunição em sessão – Todos os interessados
em apresentar trabalhos sobre as áreas de
trabalho previstas para o Encontro.
Participação em painel/em sessão – Todas as
pessoas que não apresentem comunicação.
2. Os comunicantes deverão apresentar textos
cuja exposição terá a duração de 20 minutos.
3. Os resumos das comunicações deverão ser
enviados, até dia 15 de Outubro, para a
Comissão Organizadora do II Encontro de
Estudos Locais do Distrito de Setúbal
(mjdias@ese.ips.pt) e não deverão ultrapassar
os 1000 mil caracteres.
4. Cada comunicante pode contribuir com
mais de um trabalho, cabendo à comissão
organizadora a decisão da sua apresentação, em
função do tempo disponível.
A publicação dos textos não apresentados em
sessão será decidida em função do financiamento obtido para esse efeito.
5. Os textos apresentados serão objecto de
publicação em data posterior ao Encontro.
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Dia 5 – Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico de Setúbal
Dia 6 – Câmara Municipal de Setúbal

BOLETIM DE INSCRIÇÃO
Nome

Instituição

Telefone

e- mail:

Endereço

Comunicante – Título da Comunicação

Participante

