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Apresentação
A 15ª edição do Simpósio Internacional de Informática Educativa (SIIE)
realiza-se em Viseu, Portugal, entre 13 e 15 de novembro de 2013.
O Simpósio Internacional de Informática Educativa (SIIE) é um fórum
internacional de apresentação, discussão e reflexão em torno da
investigação, desenvolvimento e práticas no domínio das Tecnologias da
Informação e da Comunicação em Educação.
As suas várias edições têm decorrido alternadamente entre Espanha e
Portugal e têm proporcionado um espaço de encontro e debate entre
investigadores, representantes institucionais e educadores, afirmando-se
como um evento de referência, especialmente no contexto Ibero-americano.

Temas
A 15.ª edição do SIIE encoraja a submissão de contribuições originais de
qualidade, em língua inglesa (preferencial), espanhola ou portuguesa, em
várias áreas temáticas, que se explicitam, não de forma exaustiva:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Conceção, desenvolvimento e avaliação de software educativo
Design de Interação na educação
Design e normalização de tecnologias educacionais, linguagens de
modelação e metadados
Data mining e Web mining educacional
Web semântica aplicada à educação
Sistemas educativos inteligentes
Ambientes de aprendizagem personalizada
Ferramentas e recursos educativos baseados na Web
Jogos e simulações em educação
Laboratórios virtuais e remotos
Computação ubíqua/móvel em educação
Robótica e educação
Software Livre, Conhecimento Aberto e Recursos Educacionais
Abertos
Gestão da tecnologia, conhecimentos e competências na educação
Tecnologias emergentes em educação
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•
•
•
•
•
•
•
•

Metodologias de utilização e de avaliação das TIC em contexto
educativo
Experiências
inovadoras
de
integração
das
TIC
no
Ensino/Aprendizagem
Aspetos sociais da utilização das TIC em contextos educativos
Questões de género, culturais e para públicos específicos
Aplicações das TIC para pessoas com Necessidades Educativas
Especiais
Formação de professores e TIC
Educação a distância
Web social, sistemas colaborativos e comunidades de aprendizagem.

Estrutura
•
•
•

Conferências convidadas
Comunicações
Posters

Línguas
•
•
•

Inglês (preferencial)
Português
Espanhol

Publicação de trabalhos:
Os trabalhos aceites serão publicados nas Atas do Congresso (CD-ROM com
ISBN), que serão distribuídas aos participantes.
Será efetuada uma seleção dos melhores artigos efetivamente apresentados
no Simpósio, em função das classificações atribuídas pela Comissão de
Programa, para inclusão nas seguintes publicações:
•
•

Iberoamericana de Tecnologías del Aprendizaje, IEEE-RITA
IE Comunicaciones

A Comissão Organizadora continua a desenvolver contactos tendentes a
garantir a publicação de trabalhos noutras publicações.

Submissões
Todos os trabalhos devem ser enviados em ficheiros PDF (preferencial), Doc,
Docx ou Odt e seguir o formato das Actas ACM disponível em
http://www.acm.org/sigs/pubs/proceed/template.html.
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As propostas de artigos devem ter um máximo de 6 páginas; As propostas de
posters têm um máximo de 2 páginas.
Todas as propostas devem ser feitas de forma anónima, ou seja o nome e a
instituição dos autores não deve ser incluído no ficheiro submetido. Estes
dados devem apenas ser incluídos no formulário do sistema de administração
do Simpósio.
As submissões devem ser feitas eletronicamente, através do sistema de
administração do Simpósio.

Datas importantes
A data limite para submissão de trabalhos foi estendida a 30 de junho
de 2013
29/7/2013
Notificação dos autores sobre aceitação dos trabalhos
9/9/2013
Envio da versão definitiva dos trabalhos aceites
1/10/2013
Limite para a inscrição de autores com trabalhos aceites
13/11/2013
Início do SIIE 2013

Bolsas para Investigadores Juniores
SIIE 2013 vai oferecer apoio financeiro a dois Investigadores Juniores
provenientes de países Europeus com baixo PIB.
A bolsa consiste na entrada livre no simpósio e nos eventos sociais, estadia
na residência de estudantes e um apoio de 300€ para viagens.
A bolsa destina-se a alunos de doutoramento ou investigadores que
completaram o doutoramento no último ano.

Inscrições
Para inscrições efetuadas e pagas até 1 de outubro de 2013 - Registo: 150€
Para inscrições efetuadas e pagas após 1 de outubro de 2013 - Registo:
180€
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