V Jornada de Pesquisadores sobre Aprendizagem-Serviço
28 de agosto de 2019
Ciudad de Buenos Aires, Argentina
O prazo para submissão de trabalhos é prorrogado até 29 de abril de 2019,
podendo ser apresentados em espanhol, português e inglês.
As instruções e formato para a submissão de artigos estão disponíveis no site
do evento: http://www.clayss.org/JIAS/portugues.html . Além disso, já está
confirmado o comitê acadêmico que avaliará os trabalhos com colegas de
destaque de diferentes países trabalhando no campo da aprendizagem serviço.
As taxas de inscrição serão:
Assistentes estrangeiros: u$s 100. (pagamento eletrônico com cartões de
crédito)
A inscrição na Jornada inclui acesso a sessões plenárias, sessões simultâneas,
almoço, pausas para café e materiais. Além disso, os participantes serão
convidados para um brinde de bem-vindas na noite anterior da Conferência. Para
os autores que solicitarem, o comitê acadêmico concederá várias bolsas para
participar da Jornada.
A V Jornada de Pesquisadores sobre Aprendizagem-Serviço, terá lugar em Buenos Aires,
Argentina, na QUARTA-FEIRA, 28 DE AGOSTO DE 2019 no âmbito das atividades da
XVI Semana Internacional da Aprendizagem-Serviço. A Jornada será realizada no Centro
de Estudos Universitários Avançados CAEU - OEI Argentina (Paraguai 1583, Cidade de
Buenos Aires, Argentina).
Esta nova edição é organizada por CLAYSS com o apoio da Rede Ibero-americana de
Aprendizagem-Serviço e patrocinado pela Organização dos Estados Americanos (OEI) e
da International Association for Research on Service-Learning and Community
Engagement (IARSLCE).
Como nas edições anteriores, os trabalhos aprovados serão apresentados oralmente em
mesas redondas e durante a apresentação de trabalhos em formato pôster. Alguns
autores serão convidados a expor seus trabalhos no XX Seminário Internacional da
Aprendizagem-Serviço a ser realizado nos dias 29 e 30 de agosto. Essa Jornada será
uma nova oportunidade para que você possa encontrar grupos de pesquisadores que
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estudam o tema, facilitando a troca de experiências e a colaboração entre as pesquisas.
A atividade será desenvolvida em espanhol com tradução simultânea para o inglês.
Os tópicos da Jornada serão:
1. Discussões e aportes teóricos sobre a definição da “aprendizagem-serviço” no
contexto ibero-americano.
2. Monitoramento e avaliação de programas institucionais e práticas de aprendizagemserviço.
3. Estudo de casos e sistematização de programas e práticas de aprendizagem-serviço.
Esperamos você em Buenos Aires!
Comitê Organizador V Jornada de Pesquisadores sobre
Aprendizagem-Serviço
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