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Ansianense integra rede internacional de aprendizagem imersiva

Leonel Morgado nomeado
vice-presidente para
a Qualidade Científica
Carina Gonçalves
O investigador ansianense Leonel Morgado foi nomeado vice-presidente para
a Qualidade Científica da rede internacional de Pesquisa de Aprendizagem Imersiva (Immersive Learning Research Network - iLRN).
Leonel Morgado é professor na Universidade Aberta e, por incumbência desse
cargo, tem o dever de "fazer
investigação para gerar conhecimento novo e transmiti-lo à sociedade, sobretudo
através dos alunos", explicou ao nosso jornal.
Enquanto investigador
do instituto de Engenharia
de Sistemas e Computadores, Tecnologia e Ciência
(INESC TEC), em 2015, participou numa conferência
da iLRN, onde apresentou
o seu trabalho e conheceu
pessoas da área, passando
posteriormente a integrar a
comissão científica da conferência. Mais tarde, foi criada oficialmente a organização, tendo integrado a sua
direcção.

• Leonel Morgado é professor na Universidade Aberta

O crescimento da associação exigiu "maior visibilidade" para esta área, pelo que
recentemente foi decidido
criar o cargo de vice-pre-

sidente para a Qualidade
Científica, para o qual convidaram Leonel Morgado.
"Para mim é mais um desafio e uma oportunidade

do meu trabalho ter algum
impacto a nível mundial",
afirma este ansianense,
adiantando que esta é também "uma oportunidade de
contribuir para que a área
da aprendizagem imersiva
tenha mais solidez científica, mais qualidade e maior
homogeneidade".
De referir que a iLRN é
uma organização internacional de especialistas em
ensino, investigação e desenvolvimento para aprendizagem imersiva, que pretende desenvolver o potencial científico, técnico e de
aplicação desta área.
Neste cargo, Leonel Morgado será responsável por
acompanhar os processos
e regulamentos da Immersive Learning Research Network na perspectiva dos
seus impactos na qualidade científica das actividades
da organização, bem como
contribuir para o desenvolvimento de um quadro teórico global para um enquadramento científico da produção académica e profissional na área.

