
2004 a 2018 - Catorze anos de Novos Paradigmas na FEUP 

 

1ªfase, 2004 a 2010 - Projetos Liderados por Estudantes 
 realizados por grupos heterogéneos: os membros de cada equipa não podiam ser todos do 
mesmo curso e do mesmo ano. 
Os membros de uma mesma equipa podiam ser de diferentes faculdades e de diferentes 
instituições de Ensino Superior. Podiam incluir (e incluíram) estudantes do Ensino Secundário. 
Participaram cerca de 1000 estudantes, 100 orientadores, da UP e exteriores. Quase extintos 
em 2010 por os projetos não encaixarem nas caixas da burocracia do ensino. 
 
2ª fase - 2010 a 2018 - Novos Paradigmas, Debates na FEUP: 
1.- O mundo está a mudar rapidamente, e a mudança só não trará consigo muito graves 
crises se acordarmos para a inevitabilidade da mudança e procurarmos contribuir para que 
seja uma mudança controlada e positiva para todos.  
http://paginas.fe.up.pt/~novosparadigmas/ 
 
1º - João Ferreira do Amaral e Alberto de Castro - Funcionamento do sistema financeiro 
internacional e novos paradigmas da economia mundial (2010.10.18). 
2º - Elisa Ferreira e António Nogueira Leite - A ascensão dos BRIC e o futuro da Europa 
(2011.03.25). 
3º - Mário Soares e Adriano Moreira - Democracia e democracias, sempre imperfeitas e em 
mudança: Novos paradigmas de organização política e económico-financeira nacional e 
mundial (2011.10.19). 
4º - Francisco Assis e Paulo Rangel - Que Futuro para a União Europeia (2012.05.02). 
5º - (9 oradores convidados) – Novos Paradigmas de Modelo Social, Juventude, 
Envelhecimento e Morte Dignos (2012.11.09). 
6º - Daniel Bessa e Jorge Bateira – As funções do Estado (2013.05.21). 
7º - Marçal Grilo e António Ferrari - Novos Paradigmas da Educação para o Desenvolvimento 
Humano (2014.03.12).  
8º - Seminário sobre a Universidade da Era Digital, no Século da Educação. (2014.07.01). 
Neste participarem professores e estudantes dos Estados Unidos, do Reino Unido, da 
Alemanha e de Portugal, incluindo o Reitor e três membros da equipa reitoral da UP recém-
eleita. 
9º - Seminário sobre Educação Informal (2015.04.10 e 11). Participou António Nóvoa e 
numerosos outros oradores. Com 9 sessões paralelas no sábado de manhã  
10º - Debates sobre programas dos partidos com assento parlamentar, para as áreas de: 
1.- Políticas para o Mar  
2.- Políticas Educativas 
Com a participação de deputados de todos os 5 grupos parlamentares da AR 
11º - Debates sobre o drama dos refugiados: suas causas e formas de as combater;  
Importância do controlo internacional do comércio de armas e da educação para a paz. 
Com a participação de perto de 20 intervenientes muito diversificados. (2016.04.08) 
 
3ª Fase – 2015 até hoje - Rede para o Desenvolvimento de Novos Paradigmas da Educação  
1º Seminário, Que Educação para Portugal? -realizado no Instituto de Educação da 

Universidade de Lisboa (2016.11.25 e 26) – Com cerca de 80 intervenientes (em sessões 

plenárias e em 7 sessões paralelas no sábado) e perto de 200 participantes. 

2º Seminário, Descentralização da Educação, realizado no Clube dos Fenianos, no Porto 
(2018.03.23), com cerca de 60 participantes 

http://paginas.fe.up.pt/~novosparadigmas/
http://paginas.fe.up.pt/~novosparadigmas/
http://paginas.fe.up.pt/~novosparadigmas/
http://paginas.fe.up.pt/~novosparadigmas/index.php/debates/item/10-debate18102010
http://paginas.fe.up.pt/~novosparadigmas/index.php/debates/item/10-debate18102010


3º Seminário, O futuro da educação e dos educadores-professores, realizada na ESE, IPP 

(Porto); (2018.04.06 e 07) Com perto de 40 intervenientes e duzentos participantes, em 

sessões plenárias e em 5 sessões paralelas  
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