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O 21º Simpósio Internacional de Informática Educativa (SIIE) será realizado em Tomar, Portugal, 
numa organização conjunta do Instituto Politécnico de Tomar e do Instituto Politécnico de 
Castelo Branco, de 21 a 23 de novembro de 2019 (www.siie2019.ipt.pt) 

 O 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 (TIC) em 

Educação. 

As edições anteriores foram realizadas alternadamente entre Espanha e Portugal, proporcionando 

um espaço para investigadores, educadores e representantes institucionais trocarem e debaterem 

ideias. O SIIE tornou-se uma referência, particularmente no contexto ibero-americano. 

1. Tópicos 
 

Os autores são convidados a enviar contribuições sobre tópicos relacionados com as TIC na 

educação, tais como: 

• Aprendizagem colaborativa 

• Gamificação e simulações em educação 

• Comunidades de aprendizagem 

• Educação a distância e e-Avaliação 

• Robótica e ensino de programação 

• Inteligência Artificial na educação 

• Interação Humano-Computador na Educação 

• Visualização em educação 

• Apoio à aprendizagem não formal e informal no local de trabalho 

• Aplicação de teorias pedagógicas ao design de software educacional 

• Laboratórios virtuais e remotos 

• Human-Computer Interaction in Education 

• Visualization in education 

• Support for non-formal and informal workplace learning 

• Application of pedagogical theories to educational software design 

• Virtual and remote laboratories 

 

 

http://www.siie2019.ipt.pt/


2. Contribuições 
 

 O SIIE 2019 recebe propostas de artigos completos e pósteres. Será também organizado um 

Simpósio Doutoral. 

Os artigos completos devem ser originais, relatórios não publicados de trabalho significativo ou 

integrar pesquisas em desenvolvimento relacionadas com os temas da conferência. As submissões 

devem ser limitadas a um número máximo de 6 páginas. 

Os pósteres devem descrever trabalhos em andamento, incluindo preferencialmente alguns 

resultados preliminares. As submissões devem ser limitadas a um número máximo de 2 páginas. 

A Comissão de Programa terá em conta a qualidade, a originalidade e a relevância dos trabalhos. A 

Comissão de Programa pode aceitar como submissão de póster um artigo completo originalmente 

enviado. Nesse caso, será solicitado aos autores que enviem uma versão final limitada a um máximo 

de 2 páginas. 

O SIIE 2019 incluirá um Simpósio Doutoral. Pretende-se reunir estudantes de doutoramento que 

trabalham na área das TIC em Educação. O Simpósio Doutoral dar-lhes-á a oportunidade de 

apresentar a sua investigação e de a discutir com os pares. As submissões devem ter um único autor, 

mas o nome dos orientadores deve ser mencionado no artigo. As submissões devem ser limitadas a 

4 páginas. 

 Todas as contribuições devem ser escritas em inglês (preferencialmente), português ou espanhol 

usando o modelo IEEE (https://www.ieee.org/conferences/publishing/templates.html). 

Todas as propostas devem ser submetidas através da plataforma EasyChair em 

https://easychair.org/conferences/?conf=siie2019 

3. Datas Importantes 
 

• Paper Submission: June 30th, 2019 
• Submissão de artigos: 30 de junho de 2019 
• Notificação sobre aceitação: 20 de setembro de 2019 
• Submissão da versão definitiva: 11 de outubro de 2019 
• Prazo de inscrição: 11 de outubro de 2019 
• Conferência: 21 a 23 de novembro de 2019 

 

 

 

https://www.ieee.org/conferences/publishing/templates.html
https://easychair.org/conferences/?conf=siie2019


4. Publicação 
 

Os trabalhos aceites e os pósteres serão publicados nas Atas do SIIE 2019, disponibilizadas  durante 

o evento.  Estas atas serão publicadas como post-proceedings na IEEE Xplore. 

Os autores com os melhores trabalhos serão convidados a preparar e submeter versões ampliadas 

para serem integradas, após uma nova revisão por pares, para publicação nas edições das seguintes 

publicações científicas: 

• Revista IEEE RITA (http://rita.det.uvigo.es/) 
• Revista Education in Knowledge Society (EKS) (http://revistatesi.usal.es) 
• Journal of Information Technology Research (JITR) (http://www.igi-

global.com/journal/journal-information-technology-research-jitr/1100) 
• Publicação Annual (TICAI) made by the Spanish, Portuguese and Brazilian chapters of the 

IEEE Education Society. 

5. Local 
 

O SIIE 2019 será realizado no Instituto Politécnico de Tomar, em Tomar, Portugal. 

6. Contacto 
 

Todas as questões sobre submissão de trabalhos devem ser enviadas para siie2019@ipt.pt   
Mais informações em www.siie2019.ipt.pt  
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