Inscrições estão abertas até dia 31 de outubro

“Vivência(s), Convivência(s) e Sobrevivência(s) em Contexto de Pandemia”
dá mote a conferência internacional promovida pelo Politécnico de Leiria
A Escola Superior de Educação e Ciências Sociais (ESECS) do Politécnico de Leiria e o CICS.NOVA.IPLeiria
estão a convidar mediadores interculturais, professores, profissionais de saúde, educadores, investigadores,
cientistas sociais, da educação, da saúde e do desporto, educadores sociais, assistentes sociais, animadores
e outros interventores sociais, a debater “Vivência(s), Convivência(s) e Sobrevivência(s) em Contexto de
Pandemia: relatos e experiências”, na 9.ª Conferência Internacional de Mediação Intercultural e Intervenção
Social, nos dias 26 e 27 de novembro. As inscrições para a conferência decorrem até dia 31 de outubro.
A conferência vai realizar-se em formato online, contando com oradores convidados de distintas áreas. «O
contexto de pandemia altera vivência(s) que se traduzem em novas formas de convivência(s) que, no limite e
muitas vezes, implicam também estratégias de sobrevivência(s), como queremos escutar (ouvir com o
coração), entender, compreender, discutir, aprofundar, debater, partilhar e sistematizar na 9.ª Conferência de
Mediação Intercultural e Intervenção Social», explica o texto de apresentação do evento.
“Vivência(s), Convivência(s) e Sobrevivência(s): A pandemia em contextos multinacionais”, “Vivência(s),
Convivência(s) e Sobrevivência(s): A pandemia em contextos locais e regionais” e “A intemporalidade
intelectual: Relatos e Experiências na Primeira Pessoa” são alguns dos temas em destaque no evento, onde
vai ainda ser lançado o livro “Ócio, Jogo e Brincadeira: Aprendizagens e Mediação Intercultural”, da autoria
de Carlos Neto.
As comunicações e conferências vão ser posteriormente publicadas, respetivamente, numa edição online e
num livro de distribuição internacional.
Mais detalhes e informações sobre a 9.ª Conferência Internacional de Mediação Intercultural e Intervenção
Social podem ser consultadas em https://bit.ly/3B5Bcgm.
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