INSCRIÇÃO

O website para inscrições online estará disponível a partir de outubro
de 2016. Por favor, visite www.iamscuconferencemexico2017.mx
para informações mais atualizadas. Para informações mais recents,
visite www.IAMSCU.org

INFORMAÇÃO SOBRE HOTÉIS
Valor aproximado por diária (quartos individuais ou duplos)

Grand Fiesta Americana, Puebla Angelópolis
Hotel La Quinta
Hotel Fiesta Inn
Hotel Villa Florida

US$120.00*
US$75.00
US$68.00*
US$56.00*

TAXAS DE INSCRIÇÃO

Instituições membros da IAMSCU
US $250 US$275 Após 1º de março de 2017
Estudantes
US $100 US$125 Após 1º de março de 2017
Público em geral
US $300 US$325 Após 1º de março de 2017
Um número limitado de bolsas e apoio a viagens
poderá ser disponibilizado.

Todos os participantes são responsáveis por sua própria reserva e acomodações no hotel. Links com o website dos hotéis serão disponibilizados no website da conferência. *Os valores não incluem desjejum.

PUEBLA, MÉXICO

A “Cidade dos Anjos: de cores, devoção, e sabores celestiais” é o lugar
perfeito para a Conferência da IAMSCU em 2017! Participantes terão a
oportunidade de visitar áreas pré-históricas com artefatos de milhares
de anos e aprender mais sobre culturas indígenas que sobrevívem e
mantém suas tradições. Testemunhe o legado arquitetônico deixado por
civilizações pré-colombianas, observe como a cultura barroca européia
integrou-se a elementos locais para gerar novos desenvolvimentos artísticos, e viva a modernidade de um
centro metropolitano regional! Puebla oferece uma paisagem natural
sublime, atrações turísticas acessíveis e seguras, conexões com um
centro econômico de importância global, e acesso a alguns dos centros
educacionais mais importantes do México – sede de algunas das universidades mais antigas e bem conceituadas do contexto latino-americano.
Para planejar sua viagem, visite o website: www.PUEBLA.travel.
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DERRUBANDO
MUROS

UNIVERSIDAD MADERO (UMAD)

UM CAMINHO PARA A PAZ,
SAÚDE E HUMANIDADE

A Universidad Madero, em Puebla, é um centro importante para a educação metodista! As origens dessa
universidade remontam à fundação da primeira instituição educacional
metodista na América Latina, o instituto Madero, estabelecido em 1874.
Inicialmente, esta escola ocupou o edifício que foi sede da Inquisição
espanhola por 300 anos e depois transformado em um espaço para o ensino
e prática da liberdade, ideais iluministas, e valores democráticos. A escola
desenvolveu-se para transformar-se no “Sistema Madero” que é agora
liderado pelo Reitor Job Romero. A UMAD é uma instituição reconhecida
internacionalmente como um centro de ensino que oferece educação básica, ensino médio/ssecundário,
17 programas de bacharelado e 7 programas de pós-graduação a
uma população de 3,871 estudantes em três campi. A universidade é
reconhecida e credenciada pela Federação das Instituições Mexicanas
Privadas de Educação Superior (FIMPES) e o Programa de Excelência
Acadêmica da Secretaria de Educação Pública no México, bem como
certificada pela International Standard Organization (ISO).
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IAMSCU
HISTÓRIA E VISÃO

A International Association of Methodist-related Schools, Colleges, and Universities (IAMSCU) foi criada durante a
Conferência Mundial Metodista em Singapura em 1991 por representantes de 20 instituições. Atualmente, mais de
1.000 instituições educataivas em 80 países são afiliadas à IAMSCU. A visão institucional da IAMSCU é a de manter uma rede mundial dinâmicaque esteja engajada efetivamente na cooperação inter-institucional e envolvida
em formas dinámicas de colaboração. Em conjunto, esas instituições estão formando uma nova geração de líderes
cristãos ionspirados pela tradição Wesleyana e metodista.

PROGRAMA DA CONFERÊNCIA

O programa da conferência é interdisciplinar, com sessões e atividades específicas para membros de Conselhos
Diretores, Diretores e Diretoras de Escolas, Reitores de Faculdades e Universidades, funcionários educacionais,
professores e professoras, bem como estudantes de instituições metodistas de educação, igrejas e membros da
comunidade em geral ao redor do mundo. Palestrantes renomados da África, Ásia, Europa, América Latina e América
do Norte estão sendo convidados para tratar do tema principal e promover o diálogo com participantes.

MEMBROS

A associação é averta a escolas, faculdades, seminários teológicos e universidades de todo o mundo que estejam
conectadas com as tradições Wesleyana e metodists de educação.

26 de Maio

Reunião do Conselho Diretor da IAMSCU

MISSÃO E OBJETIVOSS

27 de Maio

Seminários e Pré-Conferência
Educação na Tradição Wesleyana e Metodista
Multiculturalismo, Immigração e Relações Internacionais
Paz, Reconciliação e Resolução de Conflictos
Saúde Global, Bem-Estar e Felicidade
Direitos Humanos e Dignidade Humana
Justiça Social e Desenvolvimento Internacional
Ética, Mordomia Ambiental e responsabilidade Social

28 de Maio

Reuniões de Associações Regionais
África
Ásia e Pacífico
Europa
América Latina
América do Norte
Liturgia de Abertura e Convocação
Recepção

29 de Maio

Culto
Plenária
Almoço
Plenária
Programa Cultural
Jantar Presidencial

30 de Maio

Culto
Plenária
Almoço
Plenária
Banquete
- Prêmio Ken Yamada de Liderança
- Medalha do Sesquicentenário da GBHEM

31 de Maio

Sessão Executiva
Plenária
Relatório dos Estudantes
Plenária
Culto de Encerramento

1 de Junho

Cultural Programs and Tours

A IAMSCU almeja promover o desenvolvimento de uma educação centrada em valores que oferecem uma vida
melhor para o povo em geral:
1. Para ampliar a disponibilidade de oportunidades educativas ao redor do mundo;
2. melhorar a qualidade da educação;
3. viabilizar a cooperação entre instituições educacionais metodistas e desenvolver entendimentos comuns.

CONFERÊNCIAS ANTERIORES DA IAMSCU

A primeira conferência da IAMSCU ocorreu no Rio de Janeiro, Brasil, em 1996. A segunda teve lugar em Bristol,
Inglaterra, em 1998, celebrando os 250 anos de fundação da Kingswood School – a primeira escola metodista,
estabelecida por John Wesley em Bath, Inglaterra. A terceira conferência da IAMSCU se deu no Methodist College
em Belfast, Irlanda do Norte, em 2001. A quarta coneferência ocorreu na Westminster School, em Marion, Sul
da Austrália, em julho de 2005. A quinta foi organizada pela Universidad del Centro Latinoamericano (UCEL) em
Rosario, Argentina, em julho de 2008. A sexta conferência ocorreu em julho de July 2011 em Washington, DC,
nos Estados Unidos, em conjunto com o encontro da National Association of Schools and Colleges of the United
Methodist Church (NASCUMC). A sétima conferência da IAMSCU foi recebida pela Hiroshima Jogakuin University
em Hiroshima, Japão, em maio de 2014. A próxima conferencia está agendada para Puebla, México, a convite da
Universidad Madero (UMAD) e planejada para os días 27 a 31 de maio de 2017.

A CONFERÊNCIA DA IAMSCU 2017

Desde a sua fundaação em 1991, em Singapura, a IAMSCU tem continuamente afirmado seu compromisso com a
educação Metodista global. Desde a conferencia da Austrália em 2005, a IAMSCU realiza suas conferências a cada
três anos, sempre em um local diferente. Depois dos encontros realizados na América do Norte e na Ásia e Pacífico,
a IAMSCU se reunirá no México, na América Latina. O México é um país de acesso fácil de várias partes do mundo,
e com boas conexões logísticas. A Conferência da IAMSCU continuará a ser um evento internacional e multicultural
que reúne educadores da África, Asia e Pacífico, Europa, América Latins, e América do Norte.

TEMA DA CONFERÊNCIA

Puebla é a localização perfeita para a Conferência da IAMSCU em 2017. O evento permite dar continuidade aos tópicos
da conferencia anterior em Hiroshima, em 2014 – “Paz, Reconciliação e Direitos Humanos” – e conectá-los ao novo
tema que está no centro de debates atuais: “Derrubando Muros: Um Caminho para a Paz, Saúde e Humanidade.”

CHAMADA PARA TRABALHOS (CALL FOR PAPERS)

Várias sessões do programa estarão dedicadas à apresentação de trabalhos selecionados com base na avaliação
por pares. Convidamos ao envio de propostas de artigos sobre os seguintes tópicos:
1. Educação na Tradição Wesleyana e Metodista
2. Multiculturalismo, Immigração e Relações Internacionais
3. Paz, Reconciliação e Resolução de Conflictos
4. Saúde Global, Bem-Estar e Felicidade
5. Direitos Humanos e Dignidade Humana
6. Justiça Social e Desenvolvimento Internacional
7. Ética, Mordomia Ambiental e responsabilidade Social
Datas para propostas, análise, seleção, envio e apresentação de artigos:
• 31 de Dezembro: Data quando os resultados da seleção serão anunciados
• 15 de Janeiro: Data final para a confirmação de participação no programa da conferência.
• 15 de Abril: Data final para o envoi de um rascunho do trabalho a ser apresentado na conferência.
• 27 a 31 de Maio: Datas da Conferência, quando os trabalhos serão apresentados.
Uma seleção dos trabalhos será publicada pela IAMSCU e distribuída globalmente na rede de mais de 1.000 instituições
participantes da IAMSCU.

