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IV Jornada de Pesquisadores sobre Aprendizagem-Serviço 

23 de agosto de 2017 
Ciudad de Buenos Aires, Argentina 

 

Nós convidamos você a participar na IV Jornada de Pesquisadores sobre 

Aprendizagem-Serviço, a se realizar em Buenos Aires, Argentina, na QUARTA-FEIRA 

23 DE AGOSTO DE 2017 no âmbito das atividades da XIV Semana Internacional da 

Aprendizagem-Serviço.  

 

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 24 e 25 de agosto. 

 

A publicação de resumos aprovados (300 palavras) será realizada na revista RIDAS e 

os trabalhos estendidos (4 páginas no máximo) farão parte de uma publicação que 

estará disponível no site institucional de CLAYSS, como tem sido feito nas edições 

anteriores. 

 

Os melhores trabalhos serão convidados a publicar seus trabalhos completos na 

revista RIDAS, conforme as normas pertinentes e ao processo de revisão por pares da 

revista. 

 

Essa Jornada será uma nova oportunidade para que você possa encontrar grupos de 

pesquisadores que estudam o tema, facilitando a troca de experiências e a 

colaboração entre as pesquisas. 

 

Os tópicos da Jornada serão: 

 

1. Discussões e aportes teóricos sobre a definição da “aprendizagem-serviço” no 

contexto iberoamericano. 
 

mailto:info@clayss.org
http://www.clayss.org/


                                    

 
 

                                                                                                            
 
 

 

  

2 
Yapeyú 283. C1202ACE Buenos Aires - Argentina  
(54-11) 4981-5122 info@clayss.org   www.clayss.org 

 

centro latinoamericano de aprendizaje y servicio solidario 
 

  

 

2. Monitoramento e avaliação de programas institucionais e práticas de 

aprendizagem-serviço. 
 

3. Estudo de casos e sistematização de programas e práticas de 

aprendizagemserviço. 

 
A data limite para apresentação dos trabalhos é o dia 17 de abril de 2017.  

Os trabalhos poderão ser apresentados em espanhol, português e inglês. 

 

As instruções e o formato para o envio de apresentações será divulgado em breve no 

site de CLAYSS.  

 
Esperamos você em Buenos Aires! 

 

 

 

Comitê Organizador 

IV Jornada de Pesquisadores sobre Aprendizagem-Serviço 
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