
Desde 1994, o Congresso TAEE tem sido o ponto de encontro de 
professores das áreas de Eletrônica e Tecnologias da Informação 
e Comunicação da Espanha, Portugal e América Latina. 
 
Tem como objetivo a melhoria do ensino na área da Eletrônica por 
meio da reflexão conjunta, da geração de recursos didáticos 
(principalmente baseados na tecnologia), da promoção do 
reaproveitamento e da geração cooperativa de conhecimento. 

 
 

Anúncio          
A Associação TAEE e o comitê local 
cordialmente convidam você a enviar 
trabalhos para avaliação em um dos 
diferentes campos da Eletrônica, no âmbito 
das Tecnologias de Informação e:       

Fundamentos de eletrônica 
Eletrônica analógica, de potência, digital 
Sistemas digitais 
Microcontroladores e microprocessadores 
Instrumentação eletrônica 
Tecnologia do dispositivo 
Sistemas de controle 
Processamento de sinal 
Sistemas de comunicação 
Eletrônica de Telecomunicações 
Aplicativos eletrônicos 
Experiências de ensino 
Estágios na empresa 
Colaboração Universidade-Empresa 
Outros 

 

http://congresotaee.es 
https://www.facebook.com/taeepagina/ 
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Idiomas oficiais 
Espanhol, Português e Inglês 

Os trabalhos apresentados terão diferentes 
orientações relacionadas com: 

Os diferentes processos de formação 
(programação, ensino, aprendizagem e 
avaliação) tanto a nível disciplinar como 
curricular (orientação profissional, 
integração, flexibilidade, etc.). 
Articulação de projetos de pesquisa com 
a formação de alunos. 
Políticas educacionais de interesse para a 
eletrónica. 
Inovação baseada na aplicação de 
tecnologias. 
Análise da formação e sua adaptação ao 
mercado de trabalho. 

 

Modalidades de apresentação: 
Comunicação oral, demonstração e póster. 
Embora o congresso seja presencial, 
também será aceite uma percentagem de 
comunicações apresentadas de forma 
síncrona, à distância. 

XV Conferência em  
Tecnologias Aplicadas  
ao Ensino da Eletrónica 
(TAEE) 
Apresentação 



XV Conferência em  
Tecnologias Aplicadas  
ao Ensino da Eletrónica 
(TAEE) 

Mais… 
 
Durante o congresso serão organizadas 
conferências convidadas, encontros de 
trabalho, mesas redondas e muito mais. 
 
Ouse participar, compartilhando suas 
experiências, aprendendo ... e disfrutando 
Teruel! 

Publicação        
Os trabalhos serão publicados em: 
- Livro de resumos em espanhol, português 

ou inglês com ISBN. 
- Livro de atas em espanhol ou português 

com ISBN. 
- Publicação aberta nos repositórios 

digitais da Associação TAEE (respeitando 
os direitos de autor associados ao 
IEEEXplore). 

- Os autores que assim escolherem podem 
enviar seus artigos em inglês para 
publicação no IEEE Xplore. 

- Será feita uma seleção dos melhores 
artigos a serem propostos, em versão 
estendida, para publicação nos 
periódicos IEEE Transactions on Education 
e IEEE-RITA. 
 

Prémios 
Serão concedidos os seguintes prémios da 
Associação TAEE: 
Prémio para a melhor comunicação oral. 
Prémio para o melhor demonstrador. Prémio 
para o melhor póster. Prêmio para a melhor 
apresentação. Além disso: Prémio Tomás 
Pollán e Prémio carreira profissional. 
 

Datas importantes 
 

Envio de resumos (NOVO, ESTENDIDO!): 
Geral: 24/01/2022.  

     Países ibero-americanos: 15/02/2022.  
Notificação de aceitação (resumos): 
01/02/2022. 
Apresentação de trabalhos completos: 
01/03/2022. 
Notificação de aceitação: 01/4/2022. 
Envio de trabalhos completos: 
22/04/2022. 
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