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EDITORIAL
Compromisso de disseminação, partilha e destaque
A Newsletter ENCONTROS, nesta edição 24, elenca notícias
referentes a projetos, atividades, reflexões e eventos do CIDTFF, no
período de julho a setembro de 2012, que foram partilhadas pelos
seus Membros.
Recorde-se que a Newsletter tem assumido um papel de
instrumento de divulgação, num formato de notícia, das actividades
realizadas e participadas pelos seus Membros, associando sempre
o compromisso de disseminação, partilha e destaque das
dinâmicas internas do Centro.
Disseminar/partilhar pelos seus Membros, e por toda a
comunidade da investigação e da formação em Didática e
Educação, algumas das atividades realizadas pelo CIDTFF num
dado período de tempo;
Destacar notícias de acontecimentos mais relevantes, da
actividade científica, que tenham ocorrido no âmbito deste Centro,
ou fora dele, e que sejam do interesse dos seus Membros e de
toda a comunidade científica e académica externa ao Centro.
De sublinhar que a disseminação constitui, também, uma
oportunidade para dar a conhecer, a todos os membros do
CIDTFF, um vasto conjunto de atividades desenvolvidas, atendendo
a que nem sempre isso é fácil, principalmente numa comunidade
constituída por 132 membros integrados, onde 73 são doutorados,
59 não doutorados, e 7 colaboradores, dando-lhes a oportunidade
de acompanhar e partilhar os projetos e atividades em curso. As
potencialidades que advêm desta partilha e desta difusão da
investigação científica poderão ter expressão, por exemplo, ao nível
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de eventuais sinergias que possam emergir, ou relativamente à
utilização dos estudos difundidos. Torna-se, assim, muito relevante
que um maior número de membros do Centro partilhe,
periodicamente e de forma voluntária, as suas reflexões e toda a
informação referente aos indicadores das suas atividades de
investigação.
Nesta Newsletter, a secção “Entre Vistas” apresenta-se com a
notícia da eleição dos primeiros órgãos sociais da Associação
Ibero-americana CTS na Educação em Ciência (AIA – CTS) que
integra, na sua composição, três investigadores do Centro de
Investigação “Didática e Tecnologia na Formação de Formadores”
(CIDTFF) do Departamento de Educação da Universidade de Aveiro
(UA): Isabel P. Martins, que foi escolhida por unanimidade entre os
associados para presidir à Associação, Rui M. Vieira (Tesoureiro da
Direção) e M. Fátima Paixão (Vogal da Comissão Executiva e
Presidente do Conselho Fiscal).
De realçar a presença de 3 estudantes de pós-doutoramento,
vindos de universidades estrangeiras, para desenvolverem os seus
projetos no Departamento de Educação da Universidade de Aveiro,
sob orientação de alguns membros deste Centro. Numa estratégia
de internacionalização de formação e investigação do CIDTFF com
a Universidade de Aveiro, que pretende desenvolver parcerias
interinstitucionais, principalmente ao nível da pós-graduação.
Destaque também para projetos e programas de formação
baseados na investigação, como é caso do projeto MIRIADI
(Mutualisation et Innovation pour un Réseau de
l’Intercompréhension à Distance), coordenado localmente por
Helena Araújo e Sá, e motivado pela necessidade de criar uma
rede que possa reunir, divulgar, desenvolver e sustentar práticas
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inovadoras de uma aprendizagem sobre Intercompreensão (IC)
entre grupos de redes remotas, através do uso de ambientes
digitais.
Foram vários os investigadores que partilharam os seus trabalhos e
reflexões com a comunidade científica, através de encontros,
workshops, ateliês, publicações e conferências, no país e no
estrangeiro. O programa da Academia de Verão Júnior, intitulado
«Terra: hoje e amanhã», a cargo do Departamento de Educação e
desenvolvido em articulação com o CIDTFF, contou, ao longo de
uma semana, com a colaboração de vários bolseiros dos diferentes
laboratórios do Centro para a dinamização de várias oficinas e
atividades, que tiveram como ponto de encontro a discussão de
questões da sustentabilidade na Terra e do diálogo intercultural.
Como forma de fechar este editorial, cabe-nos a missão de dar os
parabéns à aluna Mariana Martinho, do Programa Doutoral em
Multimédia em Educação, que obteve o primeiro prémio na fase de
descrição de especificações e desenvolvimento de um protótipo de
um widget no 4th Role Widget Competition, assim como a todos
os Membros que concluíram, com todo o mérito merecido, as suas
provas de doutoramento e de agregação. Parabéns a todos!
A Coordenação do CIDTFF congratula todos os membros do
CIDTFF - autores das notícias divulgadas – que, só com o seu
empenho e comprometimento para com o projeto do CIDTFF, se
torna possível a consecução do seu plano estratégico.
Nilza Costa
Outubro 2012
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Associação Ibero-Americana CTS na Educação em
Ciência
Realizou-se no passado dia 27 de setembro de 2012, na Sede da
Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) para la Educación, la
Ciencia y la Cultura, em Madrid, a eleição dos primeiros órgãos sociais da
ASSOCIAÇÃO IBERO-AMERICANA CTS NA EDUCAÇÃO EM CIÊNCIA
(abreviadamente AIA-CTS), para o quadriénio 2012-2016. A lista única
candidata integrava no total 12 membros Associados, pertencentes a seis
países Ibero-Americanos (Portugal, Espanha, Brasil, México, Colômbia e
Argentina), distribuídos pelos quatro Órgãos – Direção, Comissão
Executiva, Mesa da Assembleia-Geral e Conselho Fiscal. A candidatura
apresentada mereceu o apoio unânime dos eleitores participantes. Preside
à Direção e Comissão Executiva Isabel P. Martins que se comprometeu
perante todos com os propósitos da AIA-CTS: ser uma Associação forte,
coesa e capaz de se afirmar, no contexto Ibero-Americano, como
entidade promotora de pensamento e divulgadora de orientações CTS
para a educação formal e não formal em Ciência/Ciências. Estão
previstas, entre outras, atividades como: (i) estabelecer protocolos com
outras associações / academias / sociedades científicas / instituições de
formação de professores e profissionais de educação, localizadas na
Europa ou em países da América Latina, para o desenvolvimento de
missões particulares; (ii) promover a publicação conjunta de livros,
capítulos de livros, artigos ou outros documentos que proporcionem uma
visão comparativa das diversas realidades educativas.
A AIA-CTS, constituída formalmente no dia 9 de julho de 2010 no Cartório
Notarial de Aveiro e registada sob o nº 1853, é uma Associação Científica
particular e sem fins lucrativos, com sede na Universidade de Aveiro, e
tem por objeto e finalidade congregar educadores e investigadores que
trabalham e tenham interesse na educação e no conhecimento na área da
Ciência-Tecnologia-Sociedade na educação em Ciência, com o propósito
de aprofundar, divulgar e promover o desenvolvimento desse campo
[Conforme proposta de Estatutos, Artigo 2º, nº 1].
A AIA-CTS constituiu-se ao cumprirem-se 10 anos dos Seminários CTS
no ensino das ciências, de ocorrência bianual, cuja primeira edição se
celebrou em Aveiro em julho do ano 2000, organizado por Isabel P.
Martins.
Integram, ainda, os Órgãos Sociais da AIA-CTS, outros dois
investigadores do Centro de Investigação “Didática e Tecnologia na
Formação de Formadores” (CIDTFF): Rui M. Vieira (Tesoureiro da Direção)
e M. Fátima Paixão (Vogal da Comissão Executiva e Presidente do
Conselho Fiscal).
A AIA pretende ser: (i) uma voz de educadores e investigadores
Ibero-Americanos no domínio CTS para a educação em ciência; (ii) uma
rede de investigadores para o aprofundamento do conhecimento no
domínio CTS; (iii) uma plataforma para o diálogo de decisores políticos
através de estudos e elaboração de pareceres; e (iv) um parceiro
privilegiado de outras entidades e associações científicas que trabalhem
em prol da educação em ciência.
Destaque-se que a educação CTS é encarada como uma via para

concretizar o ensino das Ciências orientado para uma literacia científica
crítica dos alunos, um ideal consentâneo com uma educação para a
cidadania e para o Desenvolvimento Sustentável. Esta perspetiva que tem
sido reconhecida a nível internacional da educação em Ciência irá ser
ampliada e difundida por esta Associação. Convocamos, desde já, todos
os interessados.
Para mais informações consultar a Página Web em http://aia-cts.web.ua.pt/
Isabel P. Martins
Rui Marques Vieira

… CÁ DENTRO… PELO CIDTFF
APRESENTAÇÃO DE PROJETOS/PRODUTOS DA
INVESTIGAÇÃO...
Projeto MIRIADI
Mutualisation et Innovation pour un Réseau de
l’Intercompréhension à Distance
A Universidade de Aveiro e o CIDTFF, através de uma equipa coordenada
por Maria Helena Araújo e Sá e que integra membros dos Departamentos
de Educação, de Línguas e Culturas e Comunicação e Arte, apresentou
um projeto em parceria com outras instituições europeias intitulado
MIRIADI (Mutualisation et Innovation pour un Réseau de
l’Intercompréhension à Distance), na área da educação e da formação ao
longo da vida, através do Programme Transversal, Activité- Clé 2
Langues-Réseaux. Lifelong Learning Programme. O projeto, coordenado
por Sandra Garbarino da Universidade de Lyon 2, foi aprovado e terá
início a 01 de dezembro de 2012 com um período de execução de 3
anos. O projeto MIRIADI é motivado pela necessidade de criar uma rede
que possa reunir, divulgar, desenvolver e sustentar práticas inovadoras de
uma aprendizagem sobre Intercompreensão (IC) entre grupos de redes
remotas, através do uso de ambientes digitais.
A maioria das instituições reunidas neste projeto já trabalha em parceria
em projetos europeus desde 1992, na área da didática da
intercompreensão em línguas românicas.

Imagens do (Ensino) Português no Estrangeiro
Sílvia Melo-Pfeifer, membro do CIDTFF, e Alexandra Schmidt,
Coordenadora e Adjunta de Coordenação do Ensino Português na
Alemanha, respetivamente, encontram-se a desenvolver o projeto
“Imagens do (Ensino) Português no Estrangeiro”, que conta com o apoio
do Camões, IP e da Embaixada de Portugal na Alemanha.
O projeto visa conhecer as representações acerca da Língua Portuguesa e
do seu ensino-aprendizagem nos diferentes espaços da sua irradiação,
independentemente de se tratar de Língua Materna (LM), Língua
Estrangeira (LE) ou Língua de Herança (LH). Pretende-se, nesse sentido,
descobrir as constantes e as variações daquelas representações, de
forma a compreender os traços que os sujeitos lhe atribuem, de acordo
com a relação que com ela estabelecem. O objetivo final será a
construção de percursos de formação de professores e de leitores que se
relacionem com estas diferentes formas de ser e de estar em Português.
Para atingir aqueles objetivos, foram usados dois métodos
complementares de recolha de dados: o primeiro corporizou-se na recolha
de desenhos de crianças do 1º e do 2º Ciclos que frequentam as aulas de
Língua e Cultura Portuguesa do chamado “ensino paralelo”, na Alemanha

e no Reino Unido, onde os professores lhes pediram “desenha-te a falar
as línguas que conheces”; o segundo materializou-se na disponibilização
de um questionário on-line destinado não só às Comunidades
Portuguesas na Diáspora (para quem o Português se move entre LM e
LH), como também a todos os sujeitos que com o Português lidam
enquanto LE (leitores, estudantes universitários, ...).
Os resultados do projeto foram já apresentados em diferentes encontros
científicos e de formação de professores e deram lugar a um Webinar no
espaço do Camões em torno de uma ‘Comunidade prática de Português
Língua Estrangeira/Língua Segunda’. Nessas apresentações, que até
agora têm focado as representações do público infantil acerca do
Português LH, do Alemão Língua Nacional e das outras línguas dos
repertórios plurilingues das crianças, como base nos desenhos recolhidos
na Alemanha, ficou patente, por um lado, a riqueza e a diversidade da
biografia linguística deste público, que se espelha numa grande variedade
de referência a línguas, povos e culturas, e, por outro, as representações
estereotipadas mas altamente afetivas em relação à Língua Portuguesa,
tal como com ela contactam junto da sua comunidade. Nestes estudos,
salienta-se ainda a referência das crianças às restantes principais
comunidades emigrantes na Alemanha, com exceção da Romena, o que
evidencia uma consciência social da tessitura intercultural e plurilingue da
Alemanha.
Novos desenvolvimentos acerca da análise destes desenhos foram
apresentados em dois congressos internacionais: o congresso da
associação ACEDLE (de 7 a 9 de junho, em Nantes) e o congresso da
associação EDILIC (de 10 a 18 de julho, em Aveiro). O primeiro versou a
relação das crianças com o Português Língua de Herança e o segundo
era alusivo à constituição das diferentes componentes da Competência
Plurilingue deste público.
Destaque-se ainda que, no intuito de chegar a um público mais vasto,
uma parte dos quase 1000 desenhos recolhidos foi selecionada para
montar uma exposição acerca do “Plurilinguismo das Crianças
Luso(fono)descendentes”, que teve a sua inauguração por ocasião do
XXXII Romanistentag, sob o tema “Romanistik im Dialog”, na Humboldt
Universität zu Berlin, entre os dias 25 e 28 de setembro de 2011, na
Alemanha. Está prevista uma forte itinerância desta exposição, composta
pelos desenhos em formato poster e por um poster de explicação do
projeto, que deverá estar patente ao público (escolar mas não só!) nos
diferentes Estados Federados. Ainda em ligação com esta vontade de
fazer chegar os resultados deste estudo a um público mais vasto,
evidenciando a necessidade e a atualidade desta temática, o Jornal de
Letras deu cobertura a este projeto nas suas edições 175 e 176 (de 7 de
março e de 4 de abril, respetivamente), destacando o papel das
representações na comunicação, na aprendizagem e na formação de
formadores.
Convém finalmente referir que o projeto “Imagens do (Ensino) Português

no Estrangeiro” conta com duas consultoras que são membros do
CIDTFF, Maria Helena de Araújo e Sá e Ana Sofia Pinho. Maria Helena de
Araújo e Sá tinha já coordenado, em contexto nacional, o projeto
“Imagens das Línguas na Comunicação Intercultural”, que contou com o
apoio da Fundação para a Ciência e a Tecnologia. Este projeto estudou as
imagens das línguas em quatro contextos: o ensino-aprendizagem de
línguas, a formação de professores, a imprensa nacional e as associações
de emigrantes (enquanto contextos educativos alargados).
Sílvia Melo-Pfeifer
Alexandra Schmidt

WebQDA
apresentado em Universidades no Brasil
http://www.webqda.com

A equipa do software de apoio à análise qualitativa, WebQDA, organizou
entre os dias 11 e 22 de setembro, diversas iniciativas no Brasil, a saber: dinamização de quatro cursos de formação nas Universidades Federal de
Goiás, Universidade Evangélica, Universidade Tiradentes e na
Universidade Estadual da Paraíba; - palestra “Qualidade vs “Qualidade”:
rigor e sistematização na análise de dados nas ciências humanas e
sociais”, realizada no dia 21 de setembro na Universidade Estadual da
Paraíba; - apresentação da comunicação “Possibilidades de análise
qualitativa no webQDA e pesquisa colaborativa entre pesquisadores em
educação em comunicação” no decorrer do 3º Simpósio de Educação e
Comunicação na Universidade Tiradentes (UNIT) – Aracaju
(http://ww3.unit.br/simposiodeeducacao/).

PUBLICAÇÃO DE ARTIGOS/CAPÍTULOS/LIVROS...
(POR PARTE DOS MEMBROS DO CIDTFF)

Pedrosa-de-Jesus, H., & Silva Lopes, B. (2012). Exploring the
relationship between teaching and learning conceptions and
questioning practices, towards academic development. Higher
Education Research Network Journal (HERN-J), 5, 37-52.
Researchers in higher education claim an internal relationship between
conceptions of teaching and learning and the teaching practices adopted.
The study reported here aims at understanding the relationship between
teachers’ conceptions, beliefs and motivations and their questioning
practices.
Four Portuguese university teachers, lecturing biology to undergraduates,
were observed during two consecutive academic years in order to
investigate how they usually use questions during lectures and how they
manage to implement alternative student-centred strategies suggested by
a group of science education researchers. Data was gathered by
participant and non-participant observation of the teachers’ professional
activity related to lecturing, semi-structured interviews and also the

application of a translated and validated version of the revised Approaches
to Teaching Inventory (ATI-R).
This paper focuses on the discussion of data from teachers’ reflection on
the questioning processes. Results show that lecturers with different
conceptions of teaching and learning recognize distinct advantages and
purposes for teachers’ and students’ questions. These expressed
thoughts seem to be rooted in distinct conceptualizations of ‘question
functionality’, leading to different questioning intentions. The questioning
intentions were called: Product oriented questioning focused on teachers’
benefit and Process oriented questioning focused on conceptual sharing
between teacher and students. These distinct intentions seem to be the
reason for different teachers’ questioning practices, identified and
described in a previous study.
It is believed that the explored knowledge can be useful for the design and
implementation of interventional strategies for promoting academic
development, and also for further research.
Hagay, G., Baram-Tsabari, A., Ametller, J., Cakmakci, G., Lopes, B.,
Moreira, A., & Pedrosa-de-Jesus, H. (2012). The generalizability of
students' interests in biology across gender, country and religion.
Research in Science Education.
http://www.springerlink.com/content/erp95424877hun86/?MUD=MP
In order to bridge the existing gap between biology curricula and students’
interests in biology, a strategy for identifying students’ interest based on
their questions and integrating them into the curriculum was developed. To
characterize the level of generalizability of students’ science interests over
600 high school students from Portugal, Turkey, England and Israel, who
chose biology as an advanced subject, their interest level was ranked in 36
questions that were originally raised by Israeli students. Results indicate
that students from four different countries show interest in similar science
questions. The most intriguing questions were the ones that dealt with
human health and new developments in reproduction and genetics.
Religious affiliation had the strongest effect on students’ interest level,
followed by national affiliation and gender. The findings suggest that
students’ interest in one context is relevant to the development of
interest-based learning materials in a different context. However, despite
these similarities, cultural and sociological differences need to be taken
into account.
Godinho, A., Pombo, L., & Talaia, M. (2012). Abordagem didática do tema
Meteorologia. In Asociación Meteolológica Española (AME) (Ed.),
Proccedings of XXXII Jornadas Cientificas de la Asociación Meteolológica
Española & 13º Encuentro Hispano-Luso de Meteorología, Meteorología y
calidad del aire (pp. 270-273). Cosmocaixa, Alcobendas, Madrid, Spain,
28-30 May.
Godinho, A., Pombo, L., & Talaia, M. (2012). Construção de instrumentos
como estratégia de ensino da meteorologia. In J. Gil, C. Portela & et al.
(Org.), 18ª Conferência Nacional de Física & 22º Encontro Ibérico para o
Ensino da Física - Comunicação e Informação em Ciência (p. 240).
Universidade de Aveiro: Edição Eletrónica da Sociedade Portuguesa da

Física.
Pombo, L., & Moreira, A. (2012). Evaluation framework for blended
learning courses: a puzzle piece for the evaluation process. Contemporary
Educational Technology. 3(3), 201-211. (ISSN: 1309-517X)
(http://www.cedtech.net/articles/33/333.pdf)

Pombo, L., & Talaia, M. (2012). Evaluation of innovative teaching and
learning strategies in Science Education - collaborative work and peer
assessment. Problems of Education in the 21st Century, 43, 86-94 (ISSN
1822-7864).

Loureiro, M.J., Pombo, L., & Moreira, A. (2012).The quality of peer
assessment in a wiki-based online context: a qualitative study. Educational
Media International, 49(2), 139-149. (ISSN: 0952-3987 print/ ISSN:
1469-5790 online).
(http://dx.doi.org/10.1080/09523987.2012.703426)

Duarte, M. O., Oliveira, I. C., Félix, H., Carrilho, D., Pereira, A., & Direito, I.
(2011). Active Classrooms: role-playing experience in telecommunications
engineering education. International Journal of Engineering Education,
27(3), 604-609. (ISSN: 0949-149X).

Harper, N. L., Henriques, T., Pereira, A., Direito, I., Cunha, J. P., Miranda,
L. S., Tavares, F., & Soares, M. J. (2011). Slow down and learn: pianists
and memory. In A. Williamon, D. Edwards, & L. Bartel (Eds.), International
Symposium on Performance Science Proceedings (pp. 681-686). Toronto,
Canada: ISPS2011. (ISBN: 9789490306021).

Martinho, M., Albergaria Almeida, P., & Teixeira-Dias, J. (2012). Students'
questions in Higher Education chemistry classes according to their gender.
Procedia – Social and Behavioral Sciences, 47, 835-840.
(doi:10.1016/j.sbspro.2012.06.744)
Considering the relevance of student questioning in the teaching, learning
and assessment processes, this research proposal was developed, to
investigate and characterize feminine and masculine students’ questioning
profiles, in higher education, in different situations, such as traditional
classes and online interactions. It is our intention to conceive and
implement strategies to promote student questioning in the different
environments provided by the subject (classes and online interactions),
according to the specificity of each gender, in order to contribute to the
optimization of the teaching, learning and assessment processes, in higher
education. The project is being developed within first year chemistry
classes, at the University of Aveiro, following a mixed (qualitative and
quantitative) methodology. Data is being collected through observation,

interviews, focus groups, one inventory and by means of an online forum.
Ferrão Tavares, C., & Pereira, L. A. (Coord.) (2011). Literacias académicas
multimodais. Intercompreensão, 16. (ISSN 0872-3893, ISBN
978-972-762-370-9).
O número 16 da revista Intercompreensão tem como tema “Literacias
académicas Multimodais”. Com a coordenação de Clara Ferrão Tavares e
de Luísa Álvares Pereira, procura centrar-se numa problemática atual e
relevante do ponto de vista das transformações por que está a passar o
Ensino Superior em Portugal – as Literacias Académicas Multimodais. E
desta forma, pretende contribuir para a tematização de um campo que
não tem sido objeto de grande reflexão entre nós, apesar da sua tradição
em outros países.
Na realidade, quer nos Estados Unidos – Composition Studies –, quer em
Inglaterra – Academic Literacies –, esta temática tem já ampla produção
de conhecimentos, procurando-se, em alguns países europeus, dialogar
com estes dois campos, no sentido de potenciar o conhecimento e de
contribuir para uma reflexão mais rigorosa e mais fecunda do ponto de
vista da Leitura e da Escrita no Ensino Superior. Em França, têm sido
organizados vários colóquios sobre esta temática e a Revue de
Linguistique et Didactique des Langues (LIDIL), publicada pela
Universidade de Grenoble também tem dedicado largo espaço a esta
temática.
Uma nova perspetiva de abordagem das literacias numa ótica de
educação plurilingue e pluricultural tem-se vindo a desenvolver nos
últimos anos. Na Platform of resources and references for plurilingual and
intercultural education do Conselho da Europa, figuram, na atualidade,
vários estudos que questionam as línguas-culturas em relação com outras
matérias curriculares. Entre os estudos disponibilizados nesta plataforma,
os de Jean-Claude Beacco, Daniel Coste e Piet-Hein van de Vem e
Helmut Vollmer põem em evidência a necessidade de desenvolver nos
estudantes uma competência plurilingue e pluricultural que, além de
permitir transferências entre as línguas-culturas, torne possível ao sujeito
movimentar-se nas linguagens que veiculam saberes nas áreas das
Ciências Sociais, das Ciências da Natureza e da Matemática.
http://universidadedepasargada.blogspot.pt/2012/09/literacias-multimodai
s-eles-nao-sabem.html

Em julho, foi publicado e apresentado publicamente o número 3 da
Revista REDINTER- Intercompreensão, no âmbito do Colóquio Protextos
e do Seminário EDILIC (com a presença de alguns dos colaboradores
deste número da Revista), na Universidade de Aveiro.
Este número reúne as comunicações apresentadas no Colóquio
organizado em Roma em homenagem a Claire-Blanche Beveniste.
http://universidadedepasargada.blogspot.pt/2012/09/intercompreensao-redinter-e.html

Ferrão Tavares, C., Silva, J., & da Silva e Silva, M. (2012). Découvrir l’autre:
(didactique de) l’intercompréhension en didactique des langues-cultures.
La Clé des Langues (Lyon: ENS LYON/DGESCO). (ISSN : 2107-7029).
http://cle.ens-lyon.fr/espagnol/decouvrir-l-autre-didactique-de-l-intercompr
ehension-en-didactique-des-langues-cultures-164729.kjsp
Ferrão Tavares, C. (2011). Abordagem acional e competência
comunicativa multimodal: estaleiro de apresentações de trabalhos
académicos. Intercompreensão 16, 85-119.
Ferrão Tavares, C., & Barbeiro, L.-F. (2012) As Implicações das TIC no
Ensino da Língua. PNEP.ME
http://www.dgidc.min-edu.pt/outrosprojetos/index.php?s=directorio&pid=188

Ferrão Tavares, C., Silva, J., & da Silva e Silva, M. (2012). Contribution de
l'intercompréhension multimodale à l'éveil aux langues cultures: une
approche didactologique du matériau cinématographique. Un film parlé
(Manoel de Oliveira, 2003). Comunicação apresentada no 4th International
Congress EDILIC. Universidade de Aveiro, 16-18 de julho.

Matos, L., & Cabrita, I. (2012). Patterns and technology – a creative
approach to isometries. Journal of Mathematics and System Science, 2(5),
320-326. (ISSN: 2159-5291)
Today’s math education basic syllabus gives an ever increasing emphasis
to Geometry and Patterns. Curricula also advocate an approach that
allows student to understand the concepts involved supported by
dynamical computer tools. However, there is not much research work
joining these paradigms. Therefore, a case study was developed, with 9th
grade students (14-15 years old), to evaluate the impact of a creative
approach to isometries and symmetries—friezes, rosaceas (rosettes) and
wallpapers—centered in patterns (reproduction, continuation, completion,
description and creation) and using Geometer’s Sketchpad software to
solve, mainly in pairs, and discuss, with the whole class, the challenging
tasks proposed, involving the formulation of hypothesis, argumentation
and justification of the reasoning. The statistical analysis of the quantifiable
data and content analysis of the qualitative data, collecting trough enquiry,
direct observation and documental analysis (involving questionnaires, field
notes, logbook, pre-tests and post-test, other works of the students
including those computer related, and internal documents of the school)
enable to conclude positively regarding the main research question
underlying the study. In fact, it led to the conclusion that the teaching
strategy implemented has contributed to deepen the student’s knowledge
and skills on geometry, mathematical communication and autonomy as
well as to develop a closer relation with the field of geometry itself. This
article focuses on one of the cases studied. The pair was selected due to
be representative of most students and due to their communication skills.

Publicação dos Cadernos do LALE
O LALE vê publicado mais um número dos Cadernos do LALE, Série
Reflexões nº 4 de 2011 intitulado: A Intercompreensão e Didática de
Línguas: histórias a partir de um projeto. Esta publicação surge na
sequência do projeto REDINTER e encontra-se em linha em
http://www.ua.pt/cidtff/lale/PageText.aspx?id=15982.

ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS (FUTUROS)...
jardimdaciencia.com/professores
Jardim da Ciência – LeduC
21 de dezembro 2012
http://www.ua.pt/jardimdaciencia/

A iniciativa jardim.com/professores é dirigida a professores e educadores e
vai já na sua 3ªedição. Consiste numa sessão de exploração do Jardim da
Ciência orientada para a preparação de visitas de estudo visando a
promoção da integração entre as atividades de sala de aula e as
desenvolvidas neste espaço de educação não formal de ciências. Esta
sessão tem vindo a apoiar os professores na sua prática pedagógica no
que concerne, particularmente, à preparação da articulação de uma visita
de estudo ao Jardim da Ciência nos seus projetos educativos. Destaca-se
os contributos que esta sessão tem dado à oferta personalizada das
atividades a realizar durante a visita com os alunos e o apoio à
planificação da visita promovendo a articulação entre as atividades de
ciências em contexto de sala de aula (formal) e no Jardim da Ciência (não
formal). Neste último caso, têm sido abordadas as brochuras da coleção
“explorando o Jardim da Ciência” como recurso didático para a
planificação deste tipo de atividades. Neste sessão, espera-se receber
professores e educadores que pretendam agendar as suas visitas ao
Jardim da Ciência para o 2º e 3º períodos do presente ano letivo.

(V) Encontro Internacional de Reflexão sobre a
Escrita - Protextos
um projeto para o ensino, formação e aprendizagem da
produção textual
Aveiro, Portugal
4, 5 e 6 de julho de 2013
http://cms.ua.pt/protextos/

Está a ser preparado, para a tarde de dia 4 e para os dias 5 e 6 de julho
de 2013, o Encontro Internacional de Reflexão sobre a Escrita, a realizar
no Departamento de Educação. Esta iniciativa tem como objetivos gerais:

i) Discutir resultados da investigação do projeto “Protextos” sobre práticas
de (ensino e aprendizagem da) escrita;
ii) Disseminar materiais didáticos produzidos pela equipa do Projeto
“Protextos” no contexto do ensino de vários géneros de texto;
iii) Dar a conhecer diferentes perspetivas de problematizar o ensino e a
aprendizagem da escrita; e
iv) Promover a criação e estreitamento de redes de colaboração entre a
UA e outras instituições de ensino/investigação.
Visto que este evento assume uma componente formativa muito relevante,
estamos a preparar o dossier para efetuar o pedido de acreditação ao
CCPFC (1 crédito, na modalidade de seminário, com a duração total de
25 horas). Os destinatários deste evento serão professores, formadores,
investigadores, estudantes de licenciaturas em ensino e de
pós-graduação.
Este evento contará ainda com a presença de individualidades
estrangeiras, tais como o Professor Joaquim Dolz, consultor do Projeto.

PARCERIAS INSTITUCIONAIS...
Arguição de projetos de doutoramento de
estudantes Lituanos
No dia 28 de setembro de 2012, às 10h, decorreu na Sala de Traduções
da Reitoria, por vídeo-conferência, a apresentação e discussão dos
projetos de doutoramento de cinco estudantes Lituanos que frequentam o
Doctoral Studies in Education Science na Lituânia. Este Programa
Doutoral, criado em junho de 2011 pelo Ministério da Educação e da
Ciência da República da Lituânia, é resultado de um consórcio entre a
Universidade de Aveiro e quatro Universidades Lituanas: Vytautas Magnus
University (instituição responsável pelo programa), Klaipeda University,
Mykolas Romeris University e Vilnius University.
A Universidade de Aveiro, especificamente o CIDTFF e o Departamento de
Educação representados por Nilza Costa, assume neste consórcio o
papel de consultora do Programa Doutoral, o que inclui, entre outras
tarefas, a análise e discussão críticas dos projetos de doutoramento
construídos pelos doutorandos. Neste âmbito, estiveram presentes na
sessão de apresentação e discussão dos projetos de doutoramento os
seguintes membros do CIDTFF, na qualidade de arguentes: Nilza Costa,
Teresa Bettencourt, Lúcia Pombo, Ana Paula Cabral e Susana Pinto.

Estudantes de mestrado Lituanas em estágio
no CIDTFF
Entidades parceiras: Universidade de Aveiro e Vytautas Magnus University
of Lithuania
No âmbito do projeto Campus Europae, o CIDTFF acolheu duas
estudantes Lituanas, Eglė Grigaitė e Viktorija Paliakaitė da Universidade de

Vytautas Magnus. As mestrandas do curso “Education Management”
realizaram estágio sob a supervisão de Nilza Costa e acompanhamento
de Adriana Ferreira no período de 23 de julho a 24 de setembro de 2012.
De entre as atividades realizadas constam: (a) breve apresentação
individual e perspetivas futuras; (b) reflexão individual sobre o CIDTFF; (c)
construção de uma análise comparativa dos Sistemas Educativos
Lituanos e Português; e (d) apresentação oral dos projetos de mestrado.
Esta última contou ainda com participação dos Bolseiros Técnicos de
Investigação: Ana Cristina Torres, Helena Teixeira, Maria João Pinheiro,
Reinaldo Miranda, Rosa Simões, Sofia Nogueira e Susana Pinto.

Pós-graduação e Internacionalização
O CIDTFF e a Universidade de Aveiro têm vindo a desenvolver parcerias
interinstitucionais, principalmente ao nível da pós-graduação, como
estratégia de internacionalização de formação e investigação. Neste
contexto, o CIDTFF recebeu nas suas instalações mais 3 estudante de
pós-doutoramento, vindos de universidades estrangeiras, que pretendem
desenvolver os seus projetos, no Departamento de Educação da
Universidade de Aveiro, sob orientação de alguns membros deste Centro.
Os projetos são os seguintes:
Gerson de Souza Mól
Orientação | Doutor Francislê Neri de Souza
Tema | Princípios do design de interacção aplicados a livros escolares em
Tablets
Tempo | Por 1 ano – desde 22 de outubro de 2012
Entidade Financiadora | Universidade de Brasília, Brasil
Projeto de pós-doutoramento, do Doutor Gerson de Souza Mól, na área
de Didática das Ciências (Química), com o tema “Princípios do Design de
Interacção Aplicados a Livros Escolares em Tablets”, a realizar sob a
colaboração científica do Doutor Francislê Neri de Souza, Investigador
Auxiliar do CIDTFF.
Este projeto terá a duração de 1 ano, com início em 22 de outubro de
2012, e financiamento da Universidade de Brasília, Brasil.
Rejane Maria Ghisolfi da Silva
Orientação | Professora Doutora Nilza Mª Vilhene Nunes da Costa
Tema | Formação inicial de professores de Ciências/Química: um estudo
de caracterização à apresentação de propostas de práticas supervisivas
que potenciem a qualidade formativa
Tempo | Por 1 ano – desde 3 de agosto de 2012
Entidade Financiadora | CAPES
Projeto de pós-doutoramento, da Doutora Rejane Maria Ghisolfi da Silva,
no ramo da Educação, com o tema “Formação inicial de professores de
Ciências/Química: um estudo de caracterização à apresentação de
propostas de práticas supervisivas que potenciem a qualidade formativa”,

sob a orientação científica da Professora Doutora Nilza Mª Vilhena Nunes
da Costa, Professora Catedrática do Departamento de Educação e
Coordenadora do CIDTFF.
Este projeto terá a duração de 1 ano, e teve início a 3 de agosto de 2012,
com financiamento da CAPES.

EVENTOS (organizados)
II ENCONTRO ENSINAR PORTUGUÊS HOJE
problemas e desafios
Universidade de Aveiro
6 de julho de 2012
http://www.ua.pt/cidtff/leip/PageText.aspx?id=15327&ref=ID0EACA

Com o objetivo de proporcionar aos seus participantes (educadores,
professores, estudantes de licenciatura e de pós-graduação em cursos de
Educação e investigadores) uma oferta formativa de relevo na área da
Didática do Português, o II Encontro Ensinar Português hoje: problemas e
desafios, organizado pelo Laboratório de Investigação em Educação em
Português (LEIP), abordou a temática geral do ensino do Português hoje,
procurando fazer o levantamento dos seus problemas e desafios, assim como
propor soluções para a sua resolução.
Para o efeito, contou com a participação especial de dois conferencistas
convidados: a Profª Doutora Rosa Bizarro, da Universidade do Porto, e o Profº
Doutor João Paulo Balula, da Escola Superior de Educação de Viseu.
É de salientar que, para além da temática geral, foram também abordadas
duas temáticas a ela associadas, em duas mesas-redondas: Formação para a
operacionalização da transversalidade da língua portuguesa e Em torno do
Português - dando voz a diferentes comunidades educativas.
A análise das respostas dadas pelos participantes ao questionário passado
revelou uma avaliação global do Encontro muito positiva, mas também a
manifestação do desejo de poder participar em mais iniciativas do género,
sob outros moldes.

Academia de Verão Júnior 2012
programa C1 «Terra: hoje e amanhã»
UA/Departamento de Educação
9 a 13 de julho de 2012
http://academiadeverao.ua.pt/PageText.aspx?id=15300

O programa da Academia de Verão Júnior, a cargo do Departamento de
Educação desenvolvido em articulação com o CIDTFF e intitulado «Terra: hoje
e amanhã», acolheu 25 alunos do 5º e 6º anos num diversificado conjunto de
atividades científicas. Ao longo de uma semana, vários bolseiros dos
diferentes laboratórios do CIDTFF dinamizaram oficinas de atividades que
tiveram como ponto de encontro a discussão de questões da
sustentabilidade na Terra e do diálogo intercultural. A semana começou com
as bolseiras Isabel Marques (Secretariado), Maria João Pinheiro (Laboratório
de Conteúdos Digitais) e Maria Pedro Silva (Laboratório Aberto de Educação
em Ciências) a iniciarem os alunos nos cuidados a ter em pesquisas na
Internet e em dicas para a realização de um documentário multimédia, algo

que retomaram no final da semana, auxiliando os alunos na elaboração do
referido documentário. A partir daí, seguiram-se atividades com as bolseiras
Ana Margarida Costa e Ana Rita Costa, do Laboratório Aberto para a
Aprendizagem de Línguas Estrangeiras (LALE), no âmbito das oficinas “Olhar
a Terra” e “Conhecer e pensar as diferenças sobre a Terra”. Nestas oficinas
pretendeu-se:
i) sensibilizar os alunos para os problemas ambientais do planeta e para a
diversidade linguística e cultural em geral;
ii) promover a reflexão sobre os diferentes problemas ambientais e,
paralelamente, sobre as línguas enquanto fatores de biodiversidade e os
perigos da sua extinção;
iii) desenvolver o espírito crítico e de grupo dos alunos, incentivando-os a
identificarem possíveis soluções quer para a preservação do meio ambiente,
quer para a preservação da diversidade linguística e cultural;
e iv) promover o desenvolvimento de atitudes positivas face às línguas,
particularmente às línguas em vias de extinção. Já as bolseiras do Laboratório
de Investigação em Educação em Português (LEIP), Tatiana Guzeva e Maria
João Macário dinamizaram a oficina “Vamos viajar pela Rússia!” com o
objetivo de promover o ensino da língua russa e o conhecimento da cultura
russa. A oficina “Matemática em Ação” esteve a cargo do Laboratório de
Educação em Matemática (LEM@tic) e, mais concretamente, da sua
coordenadora, a Prof. Doutora Isabel Cabrita, do bolseiro Reinaldo Miranda e
do colaborador Jorge Gaspar. Nesta oficina, os alunos tiveram a
oportunidade de analisar e interpretar dados relativos à poluição e
aquecimento global provocados pela emissão de dióxido de carbono para a
atmosfera e redigir uma mensagem dirigida ao país mais poluidor, que
deveria ser transportada pelo robot Roamer. Para isso, tiveram de programar
o referido robot de forma a que o trajeto fosse o menor possível e que o
robot não colidisse com os diversos obstáculos colocados ao longo do
percurso. Também o Laboratório Aberto de Educação em Ciências (LEduC) e
o Jardim da Ciência (JC) organizaram conjuntamente duas oficinas,
dinamizadas pelas técnicas de investigação Ana Cristina Torres e Sofia
Nogueira. No âmbito da primeira, intitulada «O Ser humano e os recursos
naturais», desafiou-se os alunos a conhecer e explorar os principais recursos
naturais da Terra bem como propostas de usufruto dos mesmos de forma
sustentável. Na segunda, intitulada «Explorar o Jardim da Ciência»,
acompanhou-se os alunos na exploração de desafios e módulos interativos
sobre a água, a luz e as forças. A semana terminou com os alunos a
conceberem, produzirem, apresentarem e publicarem documentários
multimédia sobre as experiências vividas durante a semana bem como sobre
as temáticas que julgaram mais importantes.
Estes documentários podem ser consultados no blogue da Academia em
http://blogs.ua.pt/avj2012/. A exploração das partilhas dos alunos neste
blogue permite constatar que os alunos participaram de forma ativa e
entusiasta nas atividades propostas e consideraram as mesmas como
experiências muito enriquecedoras e divertidas.

SIMPÓSIO “Avaliação do Desempenho Docente
Compreender a Complexidade, Sustentar a Decisão
Instituto de Educação, Universidade do Minho
14 de julho de 2012
https://sites.google.com/site/simposioaddin/

O Simpósio “Avaliação do Desempenho Docente: Compreender a
Complexidade Sustentar a Decisão” foi realizado no âmbito do Projeto
“Avaliação do Desempenho Docente: compreendendo a sua
complexidade para a tomada de decisões fundamentadas na
investigação”/ ADDin (PTDC/CPE-CED/104786/2008). O Projeto,
sediado na Universidade de Aveiro (UA), tem como investigadora
responsável Nilza Costa, enquanto investigadora do Centro de
Investigação “Didática e Tecnologia na Formação de Formadores”
(CIDTFF), e como Instituição parceira a Universidade do Minho (UM),
sendo nesta Instituição coordenado por Palmira Alves, do Centro de
Investigação em Educação (CIEd). Este primeiro evento de
disseminação do Projeto ADDin teve como principal objetivo divulgar
e discutir os estudos realizados e em curso no âmbito do mesmo. O
Simpósio contou com a presença de 64 participantes e 13 oradores.
Do programa do Simpósio constou (a) a apresentação do Projeto pela
investigadora responsável e pela coordenadora da UM; (b) a
apresentação de 6 estudos organizados em duas mesas redondas Mesa 1 “Desenvolvimento Profissional e Processos de Supervisão em
Contextos de ADD”, moderada por Eusébio Machado, investigador do
Projeto ADDin, e Mesa 2 “Práticas e regulação e processos de
operacionalização/construção da ADD”, moderada por Carlos Barreira,
também investigador do Projeto ADDin, e (c) um comentário final
feito pela consultora do Projeto, Maria do Céu Roldão. Os participantes
avaliaram positivamente o evento, através de um questionário
elaborado para o efeito, destacando como pontos fortes a sua
organização, a troca de experiências que proporcionou, o ter
correspondido às suas expetativas, a qualidade dos intervenientes e a
pertinência dos estudos de caso apresentados.

SIMPÓSIO “Avaliação do Desempenho Docente
Compreender a Complexidade, Sustentar a Decisão
Instituto de Educação, Universidade do Minho
14 de julho de 2012
https://sites.google.com/site/simposioaddin/

O Simpósio “Avaliação do Desempenho Docente: Compreender a
Complexidade Sustentar a Decisão” foi realizado no âmbito do Projeto
“Avaliação do Desempenho Docente: compreendendo a sua complexidade
para a tomada de decisões fundamentadas na investigação”/ ADDin
(PTDC/CPE-CED/104786/2008). O Projeto, sediado na Universidade de Aveiro
(UA), tem como investigadora responsável Nilza Costa, enquanto
investigadora do Centro de Investigação “Didática e Tecnologia na Formação
de Formadores” (CIDTFF), e como Instituição parceira a Universidade do
Minho (UM), sendo nesta Instituição coordenado por Palmira Alves, do
Centro de Investigação em Educação (CIEd). Este primeiro evento de
disseminação do Projeto ADDin teve como principal objetivo divulgar e
discutir os estudos realizados e em curso no âmbito do mesmo. O Simpósio
contou com a presença de 64 participantes e 13 oradores.
Do programa do Simpósio constou (a) a apresentação do Projeto pela
investigadora responsável e pela coordenadora da UM; (b) a apresentação de
6 estudos organizados em duas mesas redondas - Mesa 1 “Desenvolvimento
Profissional e Processos de Supervisão em Contextos de ADD”, moderada por
Eusébio Machado, investigador do Projeto ADDin, e Mesa 2 “Práticas e
regulação e processos de operacionalização/construção da ADD”, moderada
por Carlos Barreira, também investigador do Projeto ADDin, e (c) um
comentário final feito pela consultora do Projeto, Maria do Céu Roldão. Os
participantes avaliaram positivamente o evento, através de um questionário
elaborado para o efeito, destacando como pontos fortes a sua organização, a
troca de experiências que proporcionou, o ter correspondido às suas
expetativas, a qualidade dos intervenientes e a pertinência dos estudos de
caso apresentados.

«Academic Writing in Higher Education Across
Countries»
ISCAA – Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Aveiro
16 de julho de 2012
http://cms.ua.pt/protextos/node/29

O encontro “Academic Writing in Higher Education Across Countries” reuniu,
no ISCA - UA, alguns especialistas que falaram sobre este tema de grande
importância, a provar, desde logo, pela significativa adesão – cerca de 230
participantes:
• Charles Bazerman (EUA) – Professor do Departamento de Educação da
Universidade da Califórnia, Santa Bárbara. As suas pesquisas têm incidido
sobre a prática e o ensino da escrita, percecionada num contexto

histórico-social.
• David Russell (EUA) – Professor de Escrita Académica na Universidade Estatal
de Iowa. As suas investigações têm estado centradas, sobretudo, na escrita
em diferentes disciplinas; particularmente, na aprendizagem através do
currículo e avaliação de portefólios com auxílio das TIC.
• Montserrat Castelló (Espanha) – Professora na Faculdade de Psicologia,
Ciências da Educação e do Desporto de Blanquerna, Universidade Ramon
Llull, Barcelona. Tem desenvolvido e colaborado em diversas investigações
sobre as práticas de ensino e aprendizagem da Escrita no Ensino Superior em
diversas áreas do saber.
• Otto Kruse (Suíça) – Professor do Departamento de Linguística Aplicada da
Faculdade de Ciências Aplicadas da Universidade de Zurique. As suas áreas
investigativas de eleição são o ensino da escrita académica e o estudo de
culturas escritas em diferentes instituições, disciplinas e países.
Este encontro foi organizado pelo grupo de investigação “Protextos – Ensino
da Produção de Textos no Ensino Básico”, coordenado por Luísa Álvares,
investigadora no CIDTFF, da Universidade de Aveiro.

Ateliê Aprender línguas para quê?
Esc. Secundária com 3º. Ciclo Dr. João Carlos Celestino Gomes (Ílhavo)
26 de Setembro de 2012
http://ageilhavo.eb23jfpbilhavo.rcts.pt/index.php?option=com_content&vie
w=article&id=131&Itemid=109
No âmbito da comemoração do Dia Europeu das Línguas, no passado dia 26
de setembro, as lalianas Ana Raquel Simões, Ana Margarida Costa e Ana Rita
Costa deslocaram-se à Escola Secundária com 3º. Ciclo Dr. João Carlos
Celestino Gomes, em Ílhavo, para, na sequência do convite efetuado pelo
Departamento de Línguas da Escola, dinamizarem um dos ateliês do LALE:
Aprender línguas para quê?
Este ateliê, dinamizado junto de oito turmas desta Escola, de diferentes níveis
de ensino (desde o 7º ao 12º anos de escolaridade), procurou: i) sensibilizar
os alunos para a importância do Dia Europeu das Línguas; ii) promover a
reflexão, por parte dos alunos, sobre a diversidade linguística e cultural
existente no Mundo; iii) discutir, com os alunos, as diferentes
razões/argumentos que justificam a importância da aprendizagem de línguas
estrangeiras (ao longo da vida); e iv) sensibilizar os alunos para a existência
de línguas em risco de extinção.
A atividade foi muito bem recebida por toda a comunidade escolar.
Professores e alunos mostraram-se muito curiosos e interessados em saber
um pouco mais sobre as línguas e culturas e endereçaram o convite ao LALE
para continuar a realizar sessões e desenvolver projetos com a Escola.

ESERA Summer School 2012
Physikzentrum, Bad Honnef, Alemanha
22 a 27 de julho de 2012
http://lsg.ucy.ac.cy/esera/summerschool2012.html

Mariana Martinho, aluna do Programa Doutoral em Multimédia em Educação,
participou na ESERA Summerschool 2012, organizada pela European Science
Education Research Association, no Physikzentrum, em Bad Honnef,
Alemanha, entre 22 e 27 de julho.
A summer school teve como objetivo dar oportunidade a 48 doutorandos de
discutir os seus projetos de investigação fora do seu contexto institucional,
recebendo feedback de outros doutorandos e 14 professores/investigadores.
Houve, também, a oportunidade de desenvolver conhecimentos e
competências em diversas áreas, através de um conjunto de conferências
temáticas e workshops.
As atividades da summer school foram organizadas segundo quatro
formatos:
(i) quatro conferências temáticas
(ii) cinco workshops
(iii) sete pequenos grupos de trabalho, cada um constituído por 7
doutorandos e 2 investigadores internacionais membros da ESERA e com
trabalho relevante desenvolvido em educação em ciências; nestes pequenos
grupos de trabalho, cada doutorando teve oportunidade de apresentar o seu
projeto de investigação, descrevendo o trabalho que tem vindo a
desenvolver e discutindo-o em profundidade com os outros doutorandos do
mesmo grupo e com os dois investigadores.
(iv) apresentação de pósteres sobre os projetos de investigação de todos os
doutorandos, que estiveram expostos durante todo o período em que
decorreu a summer school.

PARTICIPAÇÃO EM CONGRESSOS
International Conference on Education and New
Learning Technologies (EDULEARN12)
Barcelona
2 a 4 de julho de 2012
http://iated.org/edulearn12/

Nos dias 2, 3 e 4 de julho decorreu, em Barcelona, a 4th Annual International
Conference on Education and New Learning Technologies (EDULEARN12),
promovida pela International Association of Technology, Education and
Development (IATED).
Apresentaram-se projetos e discutiram-se as mais recentes inovações e
resultados no campo das novas tecnologias em Educação, e-learning e

metodologias aplicadas à Educação e à Investigação.
Na sessão Pre-service Teacher Experiences foi apresentada virtualmente uma
comunicação intitulada “Collaborative work in discussion forums: a
pre-service teacher experience” de Maria João Macário, Cristina Manuela Sá e
António Moreira.
O resumo foi disponibilizado em: http://library.iated.org/view/MACARIO2012COL

II ENCONTRO ENSINAR PORTUGUÊS HOJE
problemas e desafios
Universidade de Aveiro
6 de julho de 2012
http://www.ua.pt/cidtff/leip/PageText.aspx?id=15327&ref=ID0EACA

Coordenação de uma mesa redonda subordinada ao tema Formação para a
operacionalização da transversalidade da língua portuguesa.
No âmbito dessa mesa redonda, apresentação de uma comunicação
intitulada Desenvolvimento de competências no Ensino Superior: a
importância da avaliação formativa.
The implementation of the Bologna propositions in Higher Education
demanded the creation of new courses focused on the development of
competences designed to promote lifelong learning and make it possible to
easily adapt to an ever changing society. This paper describes a case study
which is being conducted in the Department of Education of the University
of Aveiro (Portugal) within a first cycle degree centred in the training of under
graduates who can look for jobs in basic education
The first part of the study was conducted with three groups of students in the
final year of their graduation in Basic Education who attended Language
Teaching Methodologies classes between 2009 and 2011. It involved a
teaching programme centred on the students’ activities and a system of
continuous assessment, including team and individual work, oral and written
presentations, and critical thinking focused tasks.
The results obtained concerned the performance of the students through the
analysis of their grades and their conceptions, through the analysis of the
individual critical essays they wrote about the work they developed. They
stressed the need to introduce changes in the course programme and in the
assessment methods. Assessment feedback was a key element in this
process.

4º CONGRESSO iNTERNACIONAL EdiLiC
Sensibilização à diversidade linguística e didáticas
Investigação, práticas educativas e de formação
Departamento de Educação da Universidade de Aveiro
16 - 18 de julho de 2012
http://cms.ua.pt/Edilic

O Departamento de Educação da Universidade de Aveiro recebeu, nos dias
16 a 18 de julho de 2012, o 4º Congresso Internacional EDiLiC, o qual foi
organizado pelo Laboratório Aberto para a Aprendizagem de Línguas
Estrangeiras (LALE) / CIDTFF.
Nele esteve presente a bolseira de Doutoramento deste laboratório, Ana
Margarida Costa, que, em co-autoria com as suas Orientadoras, a Profª
Doutora Gillian Moreira e Doutora Ana Sofia Pinho, apresentou a
comunicação “Das biografias linguísticas dos alunos à sensibilização à
diversidade linguística: reflexões a partir da prática”. Esta comunicação
procurou dar a conhecer um conjunto de atividades pedagógico-didáticas
desenvolvidas no âmbito de um projeto de investigação mais alargado (o
estudo empírico do projeto de Doutoramento) e numa perspetiva de
sensibilização à diversidade linguística e cultural, nomeadamente a
construção das biografias linguísticas de um grupo de alunos do 9º ano de
escolaridade. Pretendeu, igualmente, proporcionar a reflexão sobre o
contributo destas atividades para a reconstrução e/ou evolução das
biografias linguísticas dos alunos numa perspetiva de educação para a
diversidade e para o plurilinguismo. Os resultados apresentados colocaram
em evidência, por exemplo, a transformação e aquisição de novos
conhecimentos relativamente às línguas por parte de alguns alunos, assim
como manifestações de interesse e curiosidade em aprender algumas das
línguas com que contactaram no decorrer das atividades.

Momentos de partilha no CLP/IC - Beira
(Centro de Língua Portuguesa)
Instituto Camões – Delegação da Beira, Moçambique
22 de agosto de 2012
A convite do Centro de Língua Portuguesa do Instituto Camões – Delegação
da Beira, na figura da sua coordenadora Dra. Mónica Bastos, teve lugar, no dia
22 de agosto de 2012, na Universidade Pedagógica de Moçambique, a
palestra “As línguas que nos habitam e as línguas que habitamos: espaços de
diversidade, espaços de educação”, realizada pela Doutora Ana Sofia Pinho,
membro do CIDTFF. Tendo como mote a condição humana da pluralidade e
os reptos da educação plurilingue e intercultural, nesta palestra foram
abordadas questões relacionadas as línguas enquanto espaços de construção
identitária, bem como a importância da diversidade linguística dos contextos
e dos percursos plurilingues dos sujeitos nas tomadas de decisão
pedagógica. Neste enquadramento, foi igualmente abordada a temática da

diversidade da língua portuguesa e de como esta se poderá tornar um
espaço de consciencialização da alteridade e de práticas de
intercompreensão. Procurou-se, assim, fomentar a reflexão e o diálogo
conjuntos em torno das línguas que ensinamos enquanto espaços de
existência e de intercomunicação.

Eighth International Conference on Third Language
Acquisition and Multilingualism
Universitat Jaume I (Castelló)
13th -15th September 2012
http://www.laela.uji.es/l3con/call.html

Neste congresso, que abordou "multilingualism in relation to acquisition or
use of three or more languages”, Abdelilah Suisse, investigador do CIDTFF,
apresentou uma comunicação intitulada “A inibição e a fossilização
linguísticas na aprendizagem do português como terceira língua estrangeira
(LE3) ”.
Esta comunicação aborda a inibição e a fossilização linguísticas no processo
de aprendizagem do português como terceira língua estrangeira (LE3) por
falantes de árabe.
Baseando-nos nas representações de aprendizagem e na interlíngua dos
alunos marroquinos, tentamos, neste estudo, mostrar que tanto a inibição
como a fossilização estão relacionadas com as formas marcadas do
português, com o conhecimento linguístico (L1, LE1, LE2) dos sujeitos e com
a falta de contacto com locutores nativos ou que dominam bem a língua
portuguesa. Os resultados obtidos evidenciam que os alunos marroquinos
inibem, por um lado, a estrutura do infinitivo pessoal e, por outro, fossilizam
o uso do verbo gostar, assim como o uso dos verbos pronominais e das
preposições. Numa perspetiva didática, e a partir dos resultados observados
nos aprendentes de português como LE3, bem como a partir do conceito
Noticing Hypothesis, propomos algumas estratégias através das quais o
professor de língua estrangeira pode dinamizar o conhecimento prévio
linguístico dos alunos para que estes possam integrar melhor as estruturas
marcadas do português no seu repertório.

The 12th International Congress on Mathematical
Education (ICME2012)
Seul, Coreia do Sul
8 a 15 de Julho 2012
http://www.icme12.org/

Entre os dias 8 a 15 de julho, Teresa B. Neto participou no 12th International
Congress on Mathematical Education (ICME2012), organizado pelo
International Commission on Mathematical Instruction (ICMI), que teve lugar
no COEX - Convention & Exhibition Center, na cidade de Seul na Coreia do

Sul. Integrou o grupo de investigação, o TSG 31 - Task Design and Analysis,
tendo apresentado a comunicação Design and analysis of mathematical tasks
using the ONTO-SEMIOTIC approach.
No dia 12 de julho, Teresa B. Neto também teve a oportunidade de visitar a
Wonmook Highschool, em Seul, na qual presenciou uma aula seguida de
uma palestra com a Professora Mina Kim, docente nesta instituição de ensino
sul coreana.

36th Conference of the International Group for the
Psychology of Mathematics Education (PME36)
Taiwan
18 a 22 de julho 2012
http://tame.tw/pme36/

Num dos mais importantes eventos internacionais de Educação em
Matemática, que decorreu em Taiwan, de 18 a 22 de julho de 2012, Isabel
Cabrita teve a oportunidade de apresentar as comunicações Isometries and
patterns – a creative approach e Pattern problem solving tasks as a mean to
foster reativity in Mathematics (esta em co- parceria), ambas publicadas nos
respetivos livros de atas do congresso. No âmbito desta conferência,
refletiu-se e discutiu-se o tema do Congresso – "Opportunities to learn in
Mathematics Education" – oportunidades estas que não se confinam aos
espaços formais de aprendizagem, como esteve patente: nas 4 Plenary
Adresses, no Plenary Panel, no Research Forum, nos 5 Discussion Groups, nos
117 Research Reports, nas 97 Short Oral Communications e nos 74 Poster
Presentations.

ECER 2012
European Conference on Educational Research
Universidade de Cádiz (Espanha)
17 a 21 de setembro de 2012
http://www.eera.de/ecer2012/

A ECER 2012 realizou-se em Cádiz, Espanha, de 18 a 21 de setembro, e foi
subordinada ao tema The need for educational research to champion
freedom, education and development for all. Durante 4 dias, os cerca de 3000
participantes tiveram oportunidade de refletir e discutir sobre tão pertinente
temática, olhada sobre múltiplas perspetivas, veiculadas através de 4
conferências plenárias e de mais de mil comunicações divididas por cerca de
14 sessões de cada um dos 28 grupos de trabalho constituídos. Também foi
objeto de debate o contexto atual de desinvestimento, por parte de agências
nacionais e transnacionais, na investigação em educação.
Estiveram presentes na conferência as bolseiras do CIDTFF Luciana Mesquita
e Mónica Lourenço, que apresentou, em coautoria com Ana Isabel Andrade,
uma comunicação intitulada “Educating through and for diversity in the early

years: possibilities of the awakening to languages approach”. A comunicação
integra-se no projeto de doutoramento em curso, “Educação para a
diversidade no jardim de infância: percursos de desenvolvimento da
consciência fonológica”, e centrou-se nos benefícios que a abordagem
didática da sensibilização à diversidade linguística pode ter no
desenvolvimento da consciência fonológica das crianças, de atitudes
positivas face à diversidade e de uma maior motivação para a aprendizagem
futura de línguas.
No âmbito da Network 24 - Mathematics Education Research, Isabel Cabrita
teve a oportunidade de coapresentar (com Isabel Vale, da ESE de Viana do
Castelo) a comunicação Fostering mathematical creativity through patterns.

VII Seminário Ibérico
III Seminário Ibero-americano CTS no ensino das Ciências
“Ciência, Tecnologia e Sociedade no futuro do ensino das
ciências”
Madrid
28 a 30 de setembro 2012
http://www.oei.es/seminarioctsm/

Nos passados dias 28 a 30 de setembro realizou-se em Madrid o seminário
acima identificado onde o CIDTFF esteve representado com os membros
Sofia Nogueira, Rui Vieira e Celina Vieira, que a presentaram as seguintes
comunicações, respetivamente:
- a Dra. Sofia Nogueira, com a comunicação poster intitulada «Explorando o
Jardim da Ciência: atividades CTS de articulação com a sala de aula». Esta
comunicação da sua autoria, juntamente com a Doutora Ana Cristina Torres, a
Prof. Doutora Ana Rodrigues e o Prof. Doutor Rui Vieira, serviu para
apresentar e discutir a operacionalização da orientação
Ciência-Tecnologia-Sociedade nas atividades desenvolvidas no Jardim da
Ciência, nas vertentes i) educação e divulgação científica e tecnológica, ii)
formação de educadores e professores e iii) investigação em educação em
ciências.
- o Prof. Doutor Rui Vieira, com a comunicação oral intitulada «Promoção de
práticas de orientação CTS em professores do Ensino Básico», uma
comunicação, da sua co-autoria juntamente com a Doutora Ana Cristina
Torres, serviu para apresentar e discutir o processo de desenvolvimento do
courseware «energiza.te – recursos e eficiência energética», um recurso
didático para o ensino das ciências no 1.º e 2.º CEB o qual possui uma
orientação Ciência-Tecnologia-Sociedade (CTS). O processo de
desenvolvimento deste courseware incluiu a sua implementação no âmbito
de um programa de formação de professores da qual decorreu um estudo de
caso das práticas de 3 professores do 1.ºCEB. O estudo de caso realizado
revelou o potencial do courseware «energiza.te» em promover práticas de
orientação CTS em professores do Ensino Básico português.

- a Prof. Doutora Celina Tenreiro-Vieira em co-autoria com o Prof. Doutor Rui
Vieira, apresentou a comunicação «Co(relação) entre a Literacia Científica e
Pensamento Crítico no contexto da Educação em Ciências com orientação
CTS». Esta serviu para apresentar e discutir os resultados de um estudo com a
finalidade de determinar a (co)relação entre Pensamento Crítico (PC) e
Literacia Científica (LC). Tais resultados sugerem uma relação positiva
significativa entre pensamento crítico e literacia científica no contexto da
educação em ciências de cariz Ciência-Tecnologia-Sociedade (CTS).
Os mesmos autores apresentaram também neste seminário a comunicação
intitulada «Educação em Ciências com orientação CTS: Recursos didáticos
com foco no Pensamento Crítico visando a Literacia Científica» na qual
relataram um estudo que teve como finalidade conceber, implementar e
avaliar o impacte de recursos didáticos com foco PC e visando a LC, em
suporte de práticas de educação em ciências com orientação CTS. Os
resultados obtidos evidenciam que estes recursos, usando o referencial
proposto por Tenreiro-Vieira e Vieira (2011), são promotores do PC e da LC.
- a Prof. Doutora Ana V. Rodrigues em co-autoria com a Professora Doutora
Isabel P. Martins, com a comunicação intitulada «A Conceção de um Centro
Integrado de Educação em Ciências com enfoque CTS no seio de uma
escola». Esta comunicação serviu para apresentar e discutir o processo de
conceção de um Centro Integrado de Educação em Ciências (CIEC) que é
parte integrante de uma escola inovadora do 1ºCEB, e onde se preconiza
uma forte aposta na educação em ciências, integrando um espaço não
formal de ciências com o espaço de educação formal – o laboratório. O CIEC
contempla módulos e atividades que visam a compreensão de conceitos e
fenómenos científicos globais, partindo da realidade e contexto local.

VISITAS AO CIDTFF
Estadia Cientifica da Professora Lourdes Cañada
Durante os meses de agosto e setembro, esteve presente no CIDTFF |
LEM@tic a Professora Lourdes Ordóñez Cañada, investigadora na Universidad
de Jaén, em Espanha. A sua visita realizou-se no âmbito de uma estadia
científica, em parceria com a professora Teresa B. Neto, para o
desenvolvimento de uma investigação sobre o estudo e análise de diferentes
práticas matemáticas, utilizando a perspetiva Ontosemiótica de educação
matemática. A Professora Lourdes Cañada pertence ao Grupo de
Investigação de Didática da Matemática de Jaén (HUM793), sob a
coordenação do Professor Doutor António Estepa Castro.

Grupo de representantes da Universidade da
Geórgia em visita formal
No período de 25 a 29 de setembro de 2012, a Universidade de Aveiro
recebeu a visita de representantes da Universidade da Geórgia com o
objetivo de discutir parcerias futuras de investigação. O contacto mantido
com o CIDTFF, nomeadamente através da Doutora Isabel Huet, impulsionou a
reunião entre representantes e investigadores de ambas as Instituições para
refletirem sobre as potencialidades de candidatura a Projetos Europeus.
Esta visita formal contou com a participação do Vice-Reitor e Diretor do
Gabinete de Desenvolvimento de Programas, Professor Leli Bibilashvili, do
Vice-Reitor e Diretor do Departamento de Garantia da Qualidade, Professor
Nato Chikladze, e do Reitor, Professor Konstantine Topuria, da Universidade
da Geórgia.

PRÉMIOS
Bolseira de Doutoramento do CIDTFF distinguida
com o 1º prémio - The ROLE Widget Competition
http://www.role-project.eu/?p=3178

Mariana Martinho, aluna do Programa Doutoral em Multimédia em Educação,
obteve o primeiro prémio na fase de descrição de especificações e
desenvolvimento de um protótipo de um widget no 4th Role Widget
Competition, um concurso europeu promovido pelo projeto ROLE
(http://www.role-project.eu/) para o desenvolvimento de um widget
facilitador de uma aprendizagem auto-regulada.
O desenvolvimento do referido widget - designado “Periodic Table of the
Elements and Molecules” – tem vindo a ser feito em parceria com o
investigador sueco da Universidade de Umea (Suécia), Henning Eriksson, e
prossegue agora na fase de implementação.

PROVAS ACADÉMICAS
provas de doutoramentos
de Eugénia Tavares
No dia 6 de julho realizaram-se as provas de doutoramento de Eugénia Maria
Marques dos Santos das Neves Tavares, do Programa Doutoral Didática e
Formação, com a tese intitulada “Desenvolvimento de competências em
Expressão/produção escrita”, realizada sob orientação científica da Profª
Doutora Cristina Sá.

de Susana Sá
A 13 de julho decorreram as provas de doutoramento de Susana Marques de
Sá, no âmbito do Programa Doutoral em Didática e Formação, com a tese
intitulada “Diversidade linguística e educação para um futuro sustentável:

que potencialidades nos primeiros anos de escolaridade?”, realizada sob
orientação científica da Prof. Doutora Ana Isabel Andrade.

de Ana Carla Amaro
No dia 18 de julho realizaram-se as provas de doutoramento de Ana Carla
Miguéis Amaro, no âmbito do Programa Doutoral em Multimédia em
Educação, com a tese intitulada “Quando as crianças contam histórias”,
realizada sob orientação científica do Prof. Doutor António Moreira e
co-orientação da Prof. Doutora Luísa Álvares Pereira.

de Sandra Mourão
No dia 20 de julho tiveram lugar as provas de doutoramento de Sandra Jones
Mourão, do Programa Doutoral em Didática e Formação, com a tese
intitulada “Ilustrações do álbum em inglês e desenvolvimento da linguagem
em crianças pré-leitoras”, realizada sob orientação científica da Prof. Doutora
Ana Isabel Andrade.

de Jaime Ribeiro
A 23 de julho decorreram as provas de doutoramento de Jaime Emanuel
Moreira Ribeiro, no âmbito do Programa Doutoral em Multimédia em
Educação, com a tese intitulada “As TIC na educação de alunos com
necessidades educativas especiais: proposta de um programa de formação
para o ensino básico”, realizada sob orientação científica da Prof. Doutora
Margarida Almeida e co-orientação do Prof. Doutor António Moreira.

de Margarida Lucas
No dia 4 de setembro realizaram-se as provas de doutoramento de Margarida
Rocha Lucas no âmbito do Programa Doutoral em Multimédia em Educação,
com a tese intitulada “Contributo das ferramentas da web social na
construção de conhecimento”, realizada sob orientação científica do Prof.
Doutor António Moreira.

de Cláudia Carvalheiro
A 11 de setembro decorreram as provas de doutoramento de Cláudia Sofia
Pereira dos Santos Cerca da Silva Carvalheiro, no âmbito do Programa
Doutoral em Didática e Formação, com a tese intitulada “Os blogues, suas
potencialidades e interações no grupo turma”, realizada sob orientação
científica da Prof. Doutora Teresa Bettencourt.

provas de doutoramentos
de Maria Helena Almeida Beirão de Araújo e Sá
A Prof. Doutora Maria Helena Almeida Beirão de Araújo e Sá realizou as suas
Provas de Agregação no ramo de Didática e Tecnologia Educativa nos dias 18
e 19 de setembro. A Lição de Síntese teve como tema a «A Intercompreensão
em ação e em construção – dinâmicas na interação plurilingue» e integrou-se
na disciplina de Didática e Desenvolvimento Curricular das Línguas
Estrangeiras (DDCLE) do Mestrado em Didática (MD), Área de Especialização
Línguas – Ramo para Professores do 3.ºCEB/Secundário, cujo Relatório,
intitulado «Didática e Desenvolvimento Curricular das Línguas Estrangeiras»,

foi igualmente apresentado.

de Paulo Renato Pereira Trincão
A 12 e 13 de setembro decorreram as Provas de Agregação em Biologia do
Prof. Doutor Paulo Renato Pereira Trincão. A Lição de Síntese teve como tema
«Do objecto ao museu: As origens dos museus de história natural» e o
Relatório intitulou-se «Museus, centros de ciência e centros de interpretação
ambiental».

ACONTECEU TEMÁTICO
Ideias emergentes da participação no
‘IX FORO INTERNACIONAL SOBRE LA
EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE LA
INVESTIGACIÓN Y DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR
(FECIES)’
Escola Galega de Administração Pública, Santiago de Compostela
12-15 de junho 2012,
Isabel Huet | Ana Paula Cabral | Diogo Casa Nova | Ana Vitória Baptista |
Constança Mendonça
http://www.ugr.es/~aepc/IXFORO/presentacion.html

O fórum internacional, organizado pela ‘Asociación Española de Psicología
Conductual (AEPC)’, já na sua nona edição, contou com a participação de
cerca de 700 docentes e investigadores, maioritariamente de nacionalidade
Espanhola. As temáticas abordadas estavam relacionadas com a avaliação da
qualidade da investigação e do ensino nas instituições de Ensino Superior
(ES).
Realçamos a pertinência deste evento para a comunidade científica em geral
e, em particular, para o grupo de investigação da secção do Ensino Superior
do Laboratório de Avaliação da Qualidade Educativa (LAQE). Cinco
investigadores do LAQE estiveram presentes, apresentando 4 comunicações
orais nas sessões de simpósio e 1 comunicação em forma de ‘poster’.
O evento encontrava-se organizado em sessões plenárias, sessões aplicadas e
simpósios temáticos que decorriam em simultâneo. As sessões plenárias
foram extremamente relevantes para percebermos os pressupostos,
vantagens e limitações das análises bibliométricas na avaliação da produção
científica e dos investigadores nas várias áreas científicas. As sessões de tipo
´simpósio’ foram organizadas em torno dos seguintes temas:
- Avaliação da qualidade docente
- Avaliação da qualidade da investigação
- Inovação docente
- Certificação da qualidade
- Adaptação e rendimento académico de estudantes universitários (contexto
português e espanhol)
- Novas tecnologias
- Adaptação ao Espaço Europeu de Ensino Superior (EEES)
- Avaliação dos cursos/alunos de pós-graduação
- Análises bibliométricas
As sessões aplicadas procuraram abordar temáticas associadas ao dia-a-dia
dos investigadores de forma a promover a qualidade da investigação
produzida. Neste sentido, foram trabalhados temas como a escrita científica,

a elaboração de projetos, a submissão de artigos científicos para revistas de
especialidade, entre outros.
Em seguida, passamos a apresentar o resumo de alguns dos simpósios e
sessões em que participámos e que merecem a nossa reflexão.
Reflexão sobre alguns dos simpósios e sessões
Simpósio ‘EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN’
Foram apresentados projetos de investigação relacionados com a avaliação
da atividade científica no contexto da submissão de projetos para
financiamento (Universidad Carlos III de Madrid, Espanha), criação de um
referencial no âmbito da avaliação da qualidade da investigação (LAQE,
CIDTFF, Universidade Aveiro), reflexões sobre a avaliação da qualidade da
investigação universitária no México (Universidad Autónoma del Estado de
México), pertinência e impacto social como fatores chave de qualidade da
investigação (Universidad de Deusto, Espanha), processos de melhoria da
qualidade da investigação e sua relação com os objetivos estratégicos da
Universidade (Universidad Antonio de Nebrija, Espanha) e avaliação da
qualidade do programa de Contabilidade Pública na U. Surcolombiana en
Neiva (Colombia).

Simpósio ‘EVALUACIÓN DEL POSGRADO (I)’
Agregou comunicações nos domínios da avaliação e da qualidade de
atividades de pós-graduação (Mestrados e Doutoramentos), considerando
vertentes diversificadas das quais podemos destacar: (i) política, (ii)
investigação, (iii) formação de âmbito curricular e (iv) respetivas estratégias
de ensino e aprendizagem e investigação. As apresentações centraram-se em
aspetos como: a acreditação de cursos de pós-graduação na Argentina
(Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires), a avaliação
de um mestrado com o objetivo de melhorar a sua qualidade (Universidade
de Santiago de Compostela), a apresentação de um programa para gestão,
monitorização, coordenação e avaliação de trabalhos de fim de licenciatura e
de mestrado (Universitat Internacional de Catalunya), a reflexão sobre as
conceções de estudantes e supervisores de doutoramento sobre a natureza e
valor do doutoramento (LAQE, CIDTFF, Universidade de Aveiro), a construção
de um referencial para o programa de pós-graduação em educação científica
e tecnológica da Universidade Federal de Santa Catarina (Universidade
Federal de Santa Catarina & LAQE, CIDTFF, Universidade de Aveiro), e a
apresentação da organização e avaliação de trabalhos de mestrado em novas
tendências e processos de inovação em comunicação (Universitat Jaume I).
Simpósio ‘EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DOCENTE (IV)’
Contou com comunicações nos domínios da avaliação da qualidade docente,
embora fosse também alargado a outras questões relacionadas com a
qualidade. Foram apresentadas propostas sobre uma unidade curricular
promotora de competências transversais (Universidad de Cantabria), a
elaboração de um plano estratégico para a coordenação docente na área da
saúde (Universidad Rey Juan Carlos), a avaliação como potenciadora da
qualidade do ensino, aprendizagem e investigação (comunicação que

enquadrou o LAQE-ES e onde foram também apresentadas a metodologia da
construção de quadros referenciais e a dicotomia estudos de
avaliação/estudos de investigação), indicadores para a autoavaliação de
estratégias ativas em ambientes de aprendizagem mediados pelas TIC (outra
comunicação do LAQE-ES), estratégias para avaliar a criatividade em
trabalhos publicitários (Universidad Autónoma de Barcelona) e uma proposta
para melhorar a qualidade docente nos departamentos através da
introdução de um sistema de metas (Universidad de Santiago de
Compostela).
A comunicação de tipo poster ‘Avaliação da qualidade da formação na área
da saúde: validação de competências genéricas e específicas’, da autoria de
Constança Mendonça, Isabel Huet (LAQE- CIDTFF) e Mariana Gaio Alves (UIED
e DCSA – FCT-UNL), foi um dos 30 posters apresentados na tarde do dia 14,
sobre a temática “Adaptación al EEES” (Adaptação ao Espaço Europeu do
Ensino Superior).
A sessão plenária QUÉ ES Y CÓMO SE UTILIZA WEB OF SCIENCE (ISI)
dinamizada por Philip Purnell (Thomson, ISI) abordou as questões da
utilização da ferramenta Web of Science (ISI) para a definição de perfis de
investigação a nível individual, departamental, institucional, nacional,
europeu e internacional no que diz respeito à produção científica
(citações/referências). Philip Purnell foi também responsável pela
comunicação ‘CRITERIA AND SELECTION PROCESS OF JOURNALS IN THE
JOURNAL CITATION REPORTS (JCR)’, onde foi discutido o procedimento de
como submeter uma revista para ser aceite na ISI Web of Science e de como
se processa a indexação das revistas e a atribuição do seu fator de impacto.
A sessão plenária ‘NEW APPROACHES TO THE ASSESSMENT OF SCIENTIFIC
RESEARCH’ dinamizada por Henk F. Moed (http://www.cwts.nl/hm/) (Senior
Scientific Advisor at Elsevier, Amsterdam, Holanda) apresentou os referenciais
de avaliação da qualidade da investigação que mais se destacam atualmente,
assim como as mais recentes medidas de avaliação de impacto. Um tópico
importante na comunicação foi a diferenciação de impacto académico e de
impacto social. Segundo o investigador existem áreas científicas (por
exemplo a Biologia Celular) em que o impacto académico é imediato e outras
(como por exemplo a Economia) em que a maturidade do impacto
académico da investigação se realiza apenas após 8 anos.
A sessão plenária ‘COMO PREPARAR UN PROGRAMA DE DOCTORATO PARA LA
MENCIÓN DE EXCELENCIA’ dinamizada por Gualberto Buela-Casal
contextualizou a avaliação dos programas doutorais no contexto das
Universidades Espanholas antes e após a saída do Decreto-lei que
regulamenta este procedimento (‘Resolución de 6 de Octubre de 2011, de la
Secretaría General de Universidades, por la que se concede la Mención hacia
la Excelencia a los programas de doctorado de las universidades españolas’).
Foram apresentados e discutidos os critérios de avaliação, ponderação e
indicadores associados para a atribuição de ‘excelência’ da formação
pós-graduada em Espanha, nomeadamente: (i) historial dos
investigadores/professores que orientam teses de doutoramento (20%);

(ii) rendimento das teses de doutoramento (25%); (iii) rendimento científico
das teses defendidas (25%); (iv) adequação e acessibilidade das normas do
programa doutoral (10%); (v) mobilidade estudantil durante o período de
formação pós-graduada; e (vi) Intensidade de colaboração com outras
universidades (10).
A conferência de abertura ‘UTILIDAD Y APLICACIONES DEL INDICE H PARA
EVALUAR INVESTIGADORES E INSTITUCIONES’ dinamizada por J. Hirsch
(University of California, UCSD, USA) destacou as funcionalidades e
pertinência da utilização do índice h para a medição de níveis de produção
científica destacando a necessidade de tais cálculos sofrerem ajustamentos,
por exemplo em função da respetiva área científica. Hirsh, investigador da
área da Física, desenvolveu o índice h com o objetivo de compreender o
impacto da investigação de cada investigador visto que segundo o autor,
nem todos são reconhecidos na sua investigação com o prémio Nobel
(Hirsch, 2005). Hirsch falou também da importância de se compreender o
fator de impacto de um determinado artigo em coautoria propondo a
utilização do hbar (Hirsch, 2010) que permitirá compreender o impacto da
participação de cada autor. Hirsch realçou a importância de se ter em linha
de conta as diversas áreas científicas apresentando dados reveladores do
grau de dificuldade de publicação em revistas de fator de impacto por área
científica realçando a importância dos sistemas de avaliação terem presente
esta variável.
Referências bibliográficas:
Hirsch, J.E. (2005). An index to quantify an individual’s scientific research
output. Proceedings of the National Academy of Sciences, 102(46),
16569–16572.
Hirsch, J. (2010). An index to quantify an individual’s scientific research output
that takes into account the effect of multiple coauthorship. Scientometrics,
85(3), 741-754.

... um ARTIGO
Los estudios de doctorado en España: de la Mención
de Calidad a la Mención hacia la Excelencia
Tania Ariza, Raúl Quevedo-Blasco, M. Paz Bermúdez & Gualberto
Buela-Casal, Universidad de Granada
Aula Abierta 2012, n.º 2, vol. 40, pp. 39-52. ICE. Universidad de Oviedo
2012
Contextualizado no âmbito de uma apresentação em Sessão Plenária,
intitulada Como preparar un programa de doctorato para la mención de
excelência” dinamizada por Gualberto Buela-Casal e mencionada na rúbrica
Aconteceu Temático, sugere-se este artigo como complemento à reflexão
exposta anteriormente.
http://www.uniovi.net/ICE/publicaciones/Aula_Abierta/numeros_anteriores/i19/06_AA_Vol.40_n.2.pdf

... um SITE
Transversalidades
[Associado ao LEIP/Laboratório de Investigação em Educação em Português
e elaborado em colaboração com Rui Martins, aluno do Mestrado Integrado
em Engenharia de Computadores e Telemática, do Departamento de
Eletrónica, Telecomunicações e Informática da Universidade de Aveiro)
http://transversalidades.web.ua.pt/

Este site pretende divulgar a investigação desenvolvida no âmbito da Linha 1
do Projeto Desenvolvimento de competências em língua do território - para
uma educação em Português, que levou à fundação do LEIP - Laboratório de
Investigação em Educação em Português, integrado no CIDTFF, a funcionar
no Departamento de Educação da Universidade de Aveiro, desde 2004.
Esta linha de investigação, subordinada ao tema Transversalidade e
especificidade da língua portuguesa no currículo, visa criar conhecimento
relativo à natureza das competências transversais e específicas associadas à
compreensão e produção escritas em Língua Materna e definir estratégias
didáticas capazes de promover o seu desenvolvimento em diferentes
contextos educativos.
O site pretende também contribuir para a interação em torno desta
problemática, congregando professores, formadores, investigadores e alunos
de cursos de graduação e pós-graduação interessados no
ensino/aprendizagem da língua portuguesa.

LEDUC - LABORATÓRIO ABERTO DE EDUCAÇÃO
EM CIÊNCIAS
http://www.ua.pt/cidtff/leduc/
cidtff-leduc@ua.pt
JARDIM DA CIÊNCIA
http://www.ua.pt/jardimdaciencia/
Formulário de marcação de visitas:
http://www.formfacil.com/jardimdaciencia/marcacaodevisita
cidtff-jardimdaciencia@ua.pt
LEM@TIC - LABORATÓRIO DE EDUCAÇÃO EM MATEMÁTICA
http://www.ua.pt/cidtff/lematic/
cidtff-lematic@ua.pt
LCD - LABORATÓRIO DE CONTEÚDOS DIGITAIS
http://www.ua.pt/cidtff/lcd/
cidtff-lcd@ua.pt
LALE – LABORATÓRIO ABERTO PARA A APRENDIZAGEM DE LÍNGUAS
ESTRANGEIRAS
http://www.ua.pt/cidtff/lale/
cidtff-lale@ua.pt
LAQE – LABORATÓRIO DE AVALIAÇÃO DA QUALIDADE EDUCATIVA
http://www.ua.pt/cidtff/laqe/
cidtff-laqe@ua.pt
LEIP – LABORATÓRIO DE INVESTIGAÇÃO EM EDUCAÇÃO EM
PORTUGUÊS
http://www.ua.pt/cidtff/leip/
cidtff-leip@ua.pt
UTIS – UNIDADE TRANSDISCIPLINAR DE INVESTIGAÇÃO EM
SUPERVISÃO
http://www.ua.pt/cidtff/utis/
cidtff-utis@ua.pt
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