
CONGRESSO INTERNACIONAL LITERACIAS NO SÉCULO XXI 

(ICCL2021) 

Instituto Politécnico de Portalegre, Portugal 
http://xxicl.ipportalegre.pt 

 

CHAMADA PARA SUBMISSÃO DE TRABALHOS 
NOVAS DATAS 

15 - 16 Julho 2021 
 

O CONGRESSO DECORRERÁ EM FORMATO VIRTUAL (Online). 

 

Estimado Participante 

 

Informamos que, devido à pandemia de Covid-19, o congresso foi adiado da sua data 

inicial, 27 e 28 de maio de 2020 para 15 e 16 de julho de 2021. 

 

O Congresso Internacional Literacias no Século XXI (ICCL2021), irá decorrer no 

Campus do Instituto Politécnico de Portalegre, Portugal. O Congresso pretende promover 

a literacia em diferentes áreas do conhecimento, como parte do direito à educação. Serão 

abordados diversos temas, nomeadamente: literacia digital, financeira, ambiental, 

quantitativa, científica e emocional, bem como literacia nas áreas da saúde e gestão, 

STEM, leitura e bibliotecas, cinema, media, educação e artes (entre outras). 

 

Aproveitamos esta oportunidade para convidá-lo a submeter propostas de comunicação e 

dinamização/organização de painéis temáticos, bem como sessões de Posters. Para mais 

informações, por favor aceda ao link: http://xxicl.ipportalegre.pt/ 

 

Os participantes têm a oportunidade de se inscrever nos seguintes workshops: 

 

• Workshop 1 - Tecnologias Digitais 

• Workshop 2 - Projetos (in and out IP Portalegre) 

 

Datas importantes: 

 Submissão dos resumos das comunicações: 15 de abril de 2021. 

 Resposta sobre aceitação: 30 de abril de 2021. 

 Submissão de artigos: 31 de maio de 2021. 

 Submissão da versão final de artigos: 15 de junho de 2021. 

 Inscrição - Early Bird: até 5 de junho de 2021. 

 Segunda fase até: 25 de junho. 

 Inscrição - Segunda fase: até 25 de junho de 2021. 

 

Formulário de inscrição:  

AQUI  

 

 

http://xxicl.ipportalegre.pt/
http://xxicl.ipportalegre.pt/
http://xxicl.ipportalegre.pt/geral-application-form/


Tarifas de inscrição 

 

Categoria 
Até 5 de junho de 

2021 

Após 5 de junho 

de 2021 

Investigadores e outros membros 

pertencentes às instituições organizadoras 
0€ 

+15€ 

Investigadores com apresentação (oral ou 

poster)  
60€ 

Organizador de sessão/Simposium* 30€ 

Investigadores sem apresentação 60€ 

Estudantes** 0€ +10€ 

 

*Apenas um organizador por sessão/Simposium e pelo menos 4 palestrantes (organizador 

incluído). 

**A tarifa de estudante, aplica-se apenas a estudantes a tempo inteiro (carece de 

confirmação). 

 

Mais informações em: http://xxicl.ipportalegre.pt/ 

 

Esperamos por si. 

Até lá não podemos perder a esperança 

 

(https://www.youtube.com/watch?v=zNcJpI9IG-Q&feature=youtu.be + info: 

https://bit.ly/3e35yo9) 

https://webinar.anymeeting.com/678-910-307 

 

Saudações calorosas. 

 
A Comissão Organizadora do Congresso Internacional Literacias no Século XXI 

(ICCL2021) 

http://xxicl.ipportalegre.pt/
https://www.youtube.com/watch?v=zNcJpI9IG-Q&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&v=zNcJpI9IG-Q&q=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F3e35yo9&redir_token=QUFFLUhqbDdvNkR3STlyZXVsaFNZSXR6dmhZNE01Z2tfUXxBQ3Jtc0trZllva1RQbHlwYngxODJhQXFkU3VOYmt1YnZwN0lIb25ocEtJWWxYVE1PS0Q2SVVuWExLajRSd2daMktTRkZXTkx4TE1GX285N09lOXp2UTA3aV90VGxMYlRIV2RQRkV2VHpCUTBuMjhkMm9hZ3hIQQ%3D%3D
https://webinar.anymeeting.com/678-910-307

