
no desenvolvimento da plataforma online que irá servir para

avaliar o grau de literacia científica depois da formação. Isto

irá permitir implementar mudanças de forma rápida, uma

vez que aumentará a velocidade das atividades de formação

de literacia científica. Esta plataforma será utilizável em 6

línguas (inglês, espanhol, alemão, italiano, polaco, eslovaco)

e ajustável às necessidades de educadores e

investigadores. IO1 também irá permitir a comparação de

diferentes grupos de estudantes de forma a aferir

diferenças nas atitudes e crenças relacionadas com os

tópicos abordados.

Quais as novidades do projeto?

Nos últimos meses atingimos vários objetivos!

• Workshop LTTa

• Website do projeto e desenvolvimento da plataforma

O Persist EU tem como objetivo

avaliar o papel da formação e

educação científica dos estudantes

universitários ao tomarem decisões

pessoais sobre ciências, tecnologia,

saúde ou ambiente.

Em que fase estamos?

O projeto está neste momento na

sua primeira fase (IO1), que consiste
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Foram dinamizadas várias sessões onde os participantes

puderam discutir cada um dos assuntos e partilhar as suas

ideias. Essa metodologia permitiu que, ao longo da

semana, fossem sendo definidos o conteúdo e os recursos

da ferramenta TIC e as atividades de formação. Para além

disso, os participantes adquiriram conhecimentos sobre

como abordar os tópicos científicos que serão incluídos

nas atividades de formação: alterações climáticas, vacinas,

medicinas alternativas / complementares e OGMs.
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Este workshop de 5 dias teve lugar na sede da Unidade de

Cultura e Inovação Científica da Universidade de Valência,

de 27 a 31 de maio. Durante este evento, coordenado pela

ScienceFlows, representantes de cada país parceiro

reuniram-se para projetar, de forma co-criativa, a

ferramenta TIC que irá permitir a avaliação de mudanças

no conhecimento, perceção, crenças e confiança dos

estudantes universitários. Para além disso, com o objetivo

de testar a sua influência e impacto, foram definidas e

acordadas pelos parceiros as atividades de formação a

incluir no projeto.

O Persist já tem um site oficial

(www.persist.erasmus.site). Danmar Computers, o

parceiro responsável pela criação do website também já

começou o design e a criação da ferramenta, seguindo as

especificações acordadas entre todos os parceiros.

Próximos Passos

• Os parceiros estão a trabalhar na organização das

atividades com os estudantes que irão ser dinamizadas

no início de 2020.

• A campanha de recrutamento dos estudantes terá

início em setembro de 2019.

Parceiros do Projeto

Convidamos-vos a seguir o progresso do projeto Persist_EU nas
suas páginas de Facebook e Twitter:

www.facebook.com/persistEU/
www.twitter.com/Persist_EU
www.instagram.com/persist_eu

https://www.facebook.com/PersistEU/

