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EQUIPA DA ESART PUBLICA ARTIGOS E MODERA
CONFERÊNCIA 

28 jul, 2020

Os docentes da Escola Superior de Artes Aplicadas de Castelo Branco Daniel Raposo,
João Neves e José Silva e a estudante Daniela Oliveira tiveram quatro artigos aprovados
em sistema de dupla revisão paritária cega na 11ª Conferência Internacional sobre
Fatores Humanos Aplicados e Ergonomia e conferências afiliadas.

Nesta sequência, os artigos dos professores e da estudante foram publicados no livro
Advances in Ergonomics in Design Proceedings of the AHFE 2020 Virtual Conference on
Ergonomics in Design, July 16–20, 2020, USA (Avanços em ergonomia em
procedimentos de design da Conferência Virtual Fatores Humanos Aplicados e
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Ergonomia 2020 sobre ergonomia em design, 16 a 20 de julho de 2020, EUA), editado
por Francisco Rebelo e Marcelo Soares e publicado pela editora Springer. O livro tem
indexação ISI Proceedings, EI-Compendex, DBLP, SCOPUS, Google Scholar e
Springerlink.

O Instituto Politécnico de Castelo Branco refere que, entre 16 e 20 de julho, foram
apresentados trabalhos que cobrem uma ampla gama de tópicos de investigação pura e
aplicada, organizados nas modalidades de palestras gerais, sessões paralelas
especializadas, sessões de demonstração e posters, tutoriais, exposições e reuniões de
grupos.

A organização do evento convidou os três professores do da instituição albicastrense
para que moderassem uma sessão.

Cada artigo foi avaliado por três especialistas independentes da organização deste
evento. Os artigos foram apresentados e discutidos verbalmente no decorrer da
conferência.

Este evento tem como propósito ser um fórum internacional na divulgação e troca de
informação científica sobre áreas teóricas, genéricas e aplicadas relativas aos fatores
humanos e ergonomia.
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