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como comunicar saber no presente global | debate | how to disseminate knowledge in the global present
9:30

Sessão de abertura
Palestra | A ciência não é uma ilha: comunicação com o público e com outros saberes

09:45

David Marçal

10:45

intervalo | café
Sessão de posters 1 | Usos do conhecimento – métodos, metáforas & outras traduções

11:00

Jane Duarte, Joana Moura & Rita Bueno Maia | Translators for Ukraine: a pedagogical project in social
responsibility
Emily Duffy | Contemporary translation metaphors: an exploratory study
Filomena Sobral | O nosso cônsul em Havana: Eça de Queirós relembrado no imaginário coletivo através
da ficção da RTP
Luísa Araújo, Sara Leite, Rita Brito & Sandrine Esteves | Mediação da Leitura através de literatura infantil
Manuel Coutinho | A entrevista como ferramenta científica na era das opiniões

12:30

Boas práticas | Conversa
Luísa Santos | 4Cs: sowing seeds

13:00

almoço volante & convívio
Sessão de posters 2 | Literacia digital & disseminação do saber

14h00

Antonio Chenoll & Grauben Navas | Otimização digital do feedback automático de qualidade no ensino
de línguas estrangeiras no Moodle
José Lagarto, Hermínia Marques, Rita Brito, Joana Viana & Sandra Fradão | Projeto piloto de
desmaterialização de manuais escolares e de outros recursos educativos digitais
Mónica Junguito | A gamificação como estratégia educativa no processo de ensino e de aprendizagem da
cultura em aula de línguas estrangeiras, no ensino superior: projeto de investigação-ação
Sessão de posters 3 | Conhecimento & sociedade – contributos para uma cidadania reflexiva

15h45

Isabel Baltazar & Rita Brito | Cidadania europeia na formação inicial de educadores de infância e
professores do 1º CEB
Cristina Albuquerque Godinho, Rita Francisco, Rui Gaspar, Andreia Silva da Costa, Válter Fonseca,
Diana Costa & Miguel Telo de Arriaga | Intenção de vacinação contra a COVID-19 em três amostras
representativas da população portuguesa: Implicações para a comunicação
Patrícia Anzini & Verena Lindemann-Lino | Sobre a Criação de Pontes entre a Academia e a Sociedade:
Oportunidades e Obstáculos na Disseminação de Saberes em Estudos Literários e Estudos de Cultura
intervalo | café
Sessão de posters 4 | Os desafios do espaço global na produção do saber

16h00

17h30

18h00

Rita Faria | ‘How to (not) win friends and (not) influence people’ – linguistic politeness in European
Portuguese at the crossroads between fixity and performativity
Carlos Barros | Mais Conexão: Resiliência em Famílias Transnacionais
Alexandra Pereira | Gender Discrimination and Inequalities Faced by Nepalese Women in Portugal
Antonio Chenoll & Grauben Navas | Case Study: Gender Representation in a Spanish as a Foreign
Language Textbook
intervalo | café
Mesa-redonda | Quem tem medo do conhecimento? Desafios à comunicação do saber na
contemporaneidade.
Rui Gaspar | Francisco Branco | Nelson Ribeiro | Ana Margarida Abrantes | Luís Lóia
Moderação: Rosário Lupi Bello

