
 

Balanço do congresso 

 

Antes de fazer um breve balanço do III Congresso das TIC na Educação 

quero agradecer a todos os que tornaram possível a realização deste 

evento. 

 

Começo pela Comissão Organizadora: 

- Em primeiro lugar um agradecimento muito especial ao Eng.º Pedro Brás 

que, embora estando em fase de desenvolvimento da investigação de 

doutoramento, e muitos dos que aqui estão presentes sabem o que estas 

palavras significam, não me deixou só neste empreendimento. Foi 

incansável desde o 1.º minuto em que comecei a pensar o que seria este 

III Congresso, em Julho de 2013; 

- Uma palavra especial é também dirigida à Professora Maria Elvira 

Monteiro, que já terminou o seu doutoramento, pois foi incansável no seu 

esforço de dar corpo a este evento; 

- Agradeço ainda à Joana Coelho, Ana Runa, Clarisse Nunes e Neuza Pedro 

que integram a Comissão Organizadora pois, cada uma, dentro do seu 

campo de competências e disponibilidade apoiaram-me na concretização 

deste evento.  

 

Depois o Grupo de Colaboradores: 

Quero deixar uma palavra de apreço e carinho às duas estudantes de 

mestrado Ana Catrina Nabeiro e Nádia Gomes que colaboraram de forma 

muito ativa em múltiplas atividades que tornaram possível que o 

Congresso corresse sem grandes sobressaltos.  



Dentro deste grupo destaca o apoio permanente e incansável da Dr.ª 

Fernanda Marinha e da Sónia Vaz da Assessoria e ainda do Eng.º Júlio 

Fornelos dos Serviços Técnicos. 

Um Congresso desta dimensão não se tornaria possível sem a colaboração 

da Comissão Científica. Foram alguns dos seus membros que tiveram a 

responsabilidade de ler e avaliar de forma cega as propostas de artigos 

submetidos ao Congresso. Sem este trabalho a qualidade do evento seria 

menor. Neste grupo quero destacar as Professoras Idalina Jorge e Neuza 

Pedro que, além dos artigos que lhe foram atribuídos, se disponibilizaram 

para analisar outros de membros da Comissão Científica que não fizeram 

o trabalho de casa. 

Uma palavra de gratidão aos meus colegas que aceitaram integrar os 3 

júris do Simpósio Doutoral e a todos os que dinamizaram Workshops, 

Simpósios e Sessões Paralelas. Uma especial atenção para o Dr. Pedro 

Cabral e a Dr.ª Magda Fonte que dinamizaram as sessões online.  

Um agradecimento para todos os que submeteram artigos. 

Quero ainda agradecer às empresas que nos apoiaram, nomeadamente à 

Rolling Space (na pessoa de Rita Cardoso), que representa e distribui em 

Portugal tecnologias avançadas e que nos ofereceu as fitas, as pendrives e 

3 antivírus para sorteio durante o jantar; à Promethean, na pessoa de 

Hugo Dantas, que possibilitou a votação simultânea durante a Conferência 

da Professora Ruth Clark. 

À Relógio d’Água Editores que nos ofereceu a agenda de 2015 e paginou 

as atas em papel. 

Agradeço ainda à Romeira Roma que nos ofereceu o arranjo floral e à 

Cooperativa Frutoeste que nos doou fruta para comer durante o evento. 

A escola profissional Profitecla, na pessoa do Dr. António Farinas, que nos 

apoiou com o seu staff (os jovens que estão no acolhimento e no apoio às 

salas). Muito, muito obrigada. 

Uma palavra também para os fotógrafos, que cobriram o evento, da 

alunos do Curso de Especialização Tecnológica em Fotografia, do Instituto 

Superior de Educação e Ciências. 

 



Espero não me ter esquecido de ninguém. Caso o tenha feito, aqui deixo 

as minhas desculpas. 

A todos que tornaram possível este evento o meu bem-haja. 

Agora quero dizer duas palavras sobre o que não funcionou bem: o 

sistema de inscrições e pagamentos, o GerEventos. Foi uma permanente 

dor de cabeça para todos. Para os congressistas que se queriam inscrever 

e sobretudo pagar e não o conseguiam, para mim e também para o Pedro 

Brás que tivemos que tentar solucionar com a intervenção do Eng.º Júlio 

Fornelos os múltiplos disfuncionamentos deste sistema. Uma palavra de 

apreço é também dirigida à Dr.ª Felicidade Rebola dos Serviços 

Financeiros. 

 

Duas palavras de balanço impressionista do Congresso: 

Dos mais de 320 artigos submetidos, houve uma taxa de rejeição de 20%. 

Os que foram aceites, sofreram vários processos de revisão: de forma 

(template), científica e de escrita. 

Os artigos aceites, após este longo e árduo processo de revisão, estão 

disponíveis nas atas digitais (pendrive e online com ISBN). Com base na 

avaliação cega feita pelos membros da Comissão Científica Pedro Brás, 

Elvira Monteiro e Guilhermina Miranda, organizaram as Atas em Papel, 

também com ISBN. 

Do que me foi dado observar, as 4 Conferências proferidas por Ruth Clark, 

Maria Angeles Rebollo, Diana Laurillard e Nelson Zagalo corresponderam 

às minhas expectativas iniciais e os trabalhos desenvolvidos nos 6 

workshops, 6 simpósios e mais de 40 sessões temática paralelas e ainda a 

sessões online e de pósteres, de um modo geral, decorreram sem grandes 

sobressaltos, cumprindo os tempos e dando espaço para o debate de 

ideias e trocas de experiências educativas e científicas. 

Lisboa, 15 novembro de 2014 

Pela Comissão Organizadora 

Guilhermina Lobato Miranda 


