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O Centro de Estudos e Intervenção em Educação 
e Formação (CeiEF) da Universidade Lusófona assinou, 
no passado dia 1 de Junho de 2010, um protocolo de 
colaboração com o Centro Internacional da Cultura Escolar 
de Berlanga de Duero, Soria/España (CEINCE). 

A representar as duas entidades estiveram presentes, o Professor Doutor António Teodoro, 
Director do Instituto de Ciências da Educação (ICE), coordenador científico  do CeiEF e do 
Doutoramento em Educação na Universidade Lusófona de Humanidade e Tecnologias e o Pro-
fessor Doutor Agustín Escolano Benito, Catedrático da Universidade de Valladolid, Presidente 
da Associação Schola Nostra e Director do Centro Internacional da Cultura Escolar (CEINCE).

O protocolo estabelecido surge no reforço dos propósitos do CeiEF, no que concerne à 
realização de investigação científica de qualidade e relevância social nos campos da Educação 
e Formação, no apoio à formação técnica avançada, conferente dos graus de doutoramento, 
mestrado e licenciatura, ou resultante de necessidades específicas da formação de professores 
e outros formadores e educadores sociais e que se estrutura em duas linhas de investigação:

 Linha 1. Educação, Sociedade e Memória
 Linha 2. Aprendizagem e Formação
 
 e da Associação Schola Nostra que tem como objectivos recuperar, preservar e promover o 

estudo e divulgação do património da educação no âmbito dos programas a serem desenvol-
vidos pelo Centro Internacional de Cultura Escolar (CEINCE) e é concebido como um centro 
integral de documentação, pesquisa e dinamização da educação em todos os aspectos da cultura 
escolar e numa perspectiva multidisciplinar e internacional sendo que a sua acção abrange três 
áreas principais:

 Memória da escola e do património educativo.
 Manualística e documentação educacional.
 Cultura da escola e sociedade do conhecimento.

A assinatura do presente protocolo possibilita projectos conjuntos e dinâmicas de trabalho 
futuro entre as duas entidades, sendo de salientar : 

- a disponibilização a professores, investigadores e alunos as infra-estruturas e os fundos do-
cumentais do CeiEF e do CEINCE. 

- o estabelecimento de parcerias e relações de colaboração no plano académico nas áreas de 
investigação sobre (i) Património educativo: memória e hermenêutica da escola; (ii) Manualística 
e documentação educativa; (iii) Cultura da escola e sociedade do conhecimento;(iv) Multicul-
turalidade,  Cidadania e Globalização nos programas de investigação educativa, de formação e 
aperfeiçoamento de professores, através de:

 Aceitação e tutoria de investigadores de ambos os centros.
Coedição e Intercâmbio de publicações e estudos relativos a  matérias de interesse comum. 
Realização conjunta de seminários e colóquios (nacionais ou internacionais) sobre temas de 

comum interesse dentro das linhas atrás enunciadas.
Participação conjunta em projectos de pesquisa e exposições de interesse comum.
Difusão para professores, investigadores e alunos do espaço ibérico, europeu e latino-ameri-

cano dos programas e actividades decorrentes da aplicação deste acordo.
Apoio às relações que o CeiEF e o CEINCE possam estabelecer com outras universidades e 

outras instituições educativas 
Difusão pelos sistemas e canais informativos das actividades do CEiEF e do  CEINCE.

Luísa Janeirinho




