
 

 

 

III Jornadas do LEduC / Jardim da Ciência 

Investigação em Educação em Ciências 

 

5ª feira, 27 de junho de 2019 - 5.3.27 do Departamento de Educação e Psicologia 

 

– 9h30min (20 min de apresentação e 10 min de debate) 

Conferência: En busca de la transdisciplinariedad mediante proyectos STEAM / Em busca da 

transdisciplinaridade através de projetos STEAM 

Prof. Maria Antonia Luengo, Universidade de Valladolid, Campus de Segovia 

 

– 10h00min (10 min apresentação e 5 min de debate cada) 

6 Comunicações orais de projetos de doutoramento em curso ou doutoramentos e mestrados 

concluídos em Educação em Ciências da UA/CIDTFF. Estas devem ser submetidas sob a forma 

de resumo (ver estrutura abaixo), por e-mail, para rvieira@ua.pt e arodrigues@ua.pt. 

 

Intervalo 

 

– 12h15min (20 min de apresentação e 10 min de debate) 

Conferência: Gamificación y el estudio del tipo de jugadores para grupos colaborativos de 

laboratorio 

Prof. Maria Dolores López Carrillo, Universidade de Alcalá. 
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O resumo deverá ter a estrutura seguinte (a apresentar até 7 de junho): 

1. Título (centrado, carregado e tamanho 14 Arial; tudo o resto a 12) 

2. Autor(es), Filiação Institucional e email 

3. Resumo (de 500 a 700 palavras) aludindo aos seguintes aspetos: Enquadramento do 

estudo e sua importância; questões ou objetivo(s); metodologia e resultados (se 

possível) e contributos para a área da Educação em Ciências 

4. Palavras-Chave (3 a 5) 

 

Processo de seleção 

A seleção das comunicações orais será realizada com base no resumo enviado e tendo em 

conta os seguintes critérios: 

• Qualidade, inovação e relevância para a área da Educação em Ciências; 

• Conformidade com a estrutura dos resumos indicada; 

• Clareza e rigor do texto do resumo. 

 

 

 

Submissão dos artigos 

Os artigos finais a submeter depois das Jornadas devem seguir as normas da Revista de Corpus 

Latente na Internet (RCLI em https://proa.ua.pt/index.php/ilcj/) e ser entregues até 10 de 

julho de 2019. 

 
 

Rui Marques Vieira e Ana V. Rodrigues 


