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Formação de grupos
• Inscritos no Moodle – 23 Grupos de dois alunos
• Grupos aceites
o Serão estes grupos que serão considerados

• Grupos atrasados devem contactar-nos

Atribuição de temas
• Os temas foram já publicados no Moodle
• A atribuição de temas, assim como o processo de
peer-reviewing, vai ser feita no sistema EasyChair
(http://www.easychair.org/)
• EasyChair – sistema de gestão de conferências
o
o
o
o

Gestão do Comité de programa – vocês!
Gestão de conflitos de interesse
Submissão automática de artigos
Atribuição automática de artigos para reviewing baseada
em preferências

Atribuição de temas
• Os grupos e os temas serão inseridos no EasyChair
o Apenas um aluno interage com o EasyChair em
representação do grupo

• Cada grupo terá direito a 5 preferências (Bidding)
o 3 Yes e 2 Maybe
o Bidding irá desenrolar-se entre sexta-feira e domingo (1719/4)

• Os sistema atribui automaticamente os temas aos
grupos com base nas preferências inseridas
o Se estas não estiverem completas a atribuição é feita de
forma automática!
o Atribuem-se os temas com menos pedidos a estes grupos

Elaboração da síntese
• Artigo de entre 10 (mínimo) e 20 (máximo) páginas
• O artigo deve cingir-se ao tema atribuído e ao contexto
da disciplina (Aspetos Socio-Profissionais)
• Os alunos devem efetuar uma
pesquisa autónoma sobre o tema e
o conteúdo do artigo deve refletir
essa pesquisa, mas ser um trabalho
da autoria do grupo
• O plágio de trabalhos/livros já
existentes levará à reprovação na
disciplina

Submissão do trabalho
• Utilizando o template Springer em
o http://www.springer.com/computer/lncs?SGWID=0-164-6793341-0
o A utilização estrita deste template é obrigatória
o Há um template word e outro latex
o A submissão no EasyChair deve ser feita em PDF

• Submissão do artigo no EasyChair até às 23:59 do dia
11 de Maio de 2015

Peer‐reviewing
• Cada grupo deverá avaliar 4 trabalhos
desenvolvidos por colegas
• A atribuição dos artigos para rever será aleatória
• Os reviewers deverão avaliar os artigos e as
apresentações dos colegas
• O Processo de peer-reviewing irá decorrer até às
23:59 do dia 7 de Junho de 2015.
• Até esta data todas as reviews deverão estar
inseridas no EasyChair.

Peer‐reviewing
•

5 critérios (1- Mau…5 – excelente)
o Apresentação
o Artigo
• Qualidade da Escrita (inclui estrutura, gralhas, clareza)
• Conteúdo
o Relevância
o Qualidade da Pesquisa
o Qualidade da Informação
o Avaliação Global – critério final

•
•

A avaliação deve ser justificada textualmente, com base no
conteúdo do artigo em avaliação
A qualidade da review será avaliada pelos docentes e
poderá implicar penalização ou bonificação na nota do
trabalho (-1 ou +1 valor)

Bidding
• Inicia-se amanhã (17/04) e decorre durante todo o
fim de semana.
• A atribuição de temas será executada na segunda
feira (20/04/2015).
• A partir dessa altura poderão começar a trabalhar!

