








PREFÁCIO

A importância da utilização das novas tecnologias da informação e comunicação (TIC) no ensino tem 
vindo a ser amplamente reconhecida, em particular no meio académico, como mais um instrumento ao 
serviço da qualidade do processo de ensino/aprendizagem.

A Universidade do Porto (UP) tem apoiado a criação de conteúdos pedagógicos on-line, tanto através da 
disponibilização, em todo o campus, de plataformas de gestão deste tipo de conteúdos, como através do 
apoio directo, técnico e pedagógico, aos professores que as queiram utilizar.

Um dos principais objectivos do Gabinete de Apoio para as Novas Tecnologias na Educação da 
Universidade do Porto (GATIUP) é, precisamente, apoiar a comunidade universitária da UP no 
desenho, produção e disponibilização de cursos de e-learning, tanto em regime misto, isto é, 
presencial e à distância, como totalmente à distância, bem como avaliar a eficácia e eficiência da 
introdução das TIC nos cursos da UP.

Em 2003, respondendo a um objectivo estratégico do Instituto de Recursos e Iniciativas Comuns 
da Universidade do Porto (IRICUP), no qual se integra, o GATIUP iniciou um projecto, “E-
learningUP|2003-2004”, tendo em vista incrementar em cerca de trinta o número de disciplinas de 
cursos da UP com conteúdos de aprendizagem na Web, em cada ano lectivo. Este projecto seria, pois, a 
primeira edição de um projecto E learning|UP de carácter anual.

A abertura de candidaturas à media 2.2 “Conteúdos de Banda Larga” do POSI veio entretanto 
possibilitar a apresentação do projecto “E-learningUP|2003-2004” junto da mesma, tendo esta 
candidatura da UP merecido aprovação.

É com o objectivo de dar a conhecer a toda a comunidade académica o trabalho realizado no âmbito 
deste projecto, que envolveu cerca de 2.000 alunos, 20 disciplinas, 23 docentes e 7 faculdades, bem 
como de promover a troca de ideias e de experiências pedagógicas que possam contribuir para a 
excelência dos cursos leccionados nesta Universidade, que tem lugar a 1ª edição do Workshop E-
learningUP, em 29 e 30 de Setembro de 2004, no Auditório da Reitoria da Universidade do Porto.
Reúnem-se neste livro os casos de estudo apresentados neste evento. Representam o resultado de 
um trabalho exigente realizado por uma equipa de professores e de técnicos motivados pela inovação 
pedagógica e partilhando o propósito comum de contribuírem para uma aprendizagem mais eficaz dos 
alunos da UP. Acreditamos que este é um caminho a seguir, mas só uma experiência mais alargada e 
multifacetada poderá comprovar a sua eficácia. Daí o interesse de uma adesão ainda mais alargada a este 
projecto. 

A UP reconhece e espera da sua comunidade académica o envolvimento em actividades de inovação 
pedagógica. Este trabalho segue e certamente antecederá muitos outros. Que seja mais um contributo 
útil na procura do que distingue um “bom ensino” é o que desejamos.

J. C. Marques dos Santos
Presidente do IRICUP
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VIRTUDES POSSÍVEIS DA “PLATAFORMA WEBCT” NA ABORDAGEM DA 

ENTOMOLOGIA E PATOLOGIA AGRÍCOLAS – UM CASE STUDY 

Identificação da disciplina
Nome da disciplina: Entomologia e Patologia Agrícolas
Faculdade: Ciências
Tipo: 1º Semestre
Plataforma: Webct
Nº de alunos: 27
Docente Ana Aguiar

Contextualização
Este artigo dá conta de uma experiência lectiva ensaiada na disciplina de Entomologia e Patologia 
Agrícolas (EPA), do 4º ano, da licenciatura em Engenharia das Ciências Agrárias da Faculdade de 
Ciências, da Universidade do Porto, no ano lectivo de 2003-2004.

De acordo com o plano de estudos da licenciatura de que faz parte, a EPA, estuda os principais 
problemas fitossanitários das culturas agrícolas, nos seus aspectos patológicos, em especial os de 
micologia, e entomológicos, pela abordagem dos agentes inimigos e dos principais meios de protecção 
daquelas culturas.

No ano lectivo referenciado, a EPA, que é uma disciplina semestral, foi leccionada no primeiro 
semestre e teve uma carga horária semanal de 5 horas, distribuídas por 2 horas de aulas teóricas e 
de 3 horas de aulas práticas. Todas as aulas, implicavam um envolvimento presencial dos 27 alunos 
inscritos, mas, em geral, enquanto as aulas teóricas foram planeadas para serem de tipo expositivo e 
com recurso ao quadro de parede, ao retroprojector de acetatos, ao projector multimédia e ao leitor de 
vídeo; as aulas práticas, fossem as de campo, de laboratório, ou as de uso específico de computador, 
foram planeadas para decorrerem em ambiente tutorial.

O objectivo principal das aulas práticas, na componente de patologia, consistia em ensinar os alunos 
a proceder ao isolamento e repicagem de fungos e na observação e análise das estruturas mais 
importantes da sua identificação; enquanto na componente de entomologia se pretendia que os alunos 
exercitassem o contacto com exemplares de diferentes ordens de insectos e conhecer os seus tipos de 
asas e armaduras bucais.
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Motivações
O “Projecto e-learning UP 2003” e as motivações para aderir 

Quando o Gabinete de Apoio às Novas Tecnologias na Educação da Universidade do Porto (GATIUP) 
lançou o desafio para a implantação de um projecto – o “Projecto e-learning UP 2003” –  assente nas 
designadas novas tecnologias da informação e, designadamente, com uso da plataforma “WebCT”, 
a aceitação da autora deste artigo, responsável pela docência da EPA, foi imediata. Usávamos essa 
plataforma informática na nossa actividade docente, ainda que com um formato quase embrionário, 
já desde Fevereiro de 2002 e pareceu-nos muito interessante continuar a explorar esse recurso 
pedagógico, como forma de procurar inovar o processo de ensino/aprendizagem em que estamos 
envolvidas.

Objectivos
Quando da nossa adesão inicial à utilização da plataforma “WebCT” procurávamos, no essencial, (i) 
inovar a forma de ensinar; (ii) utilizar ferramentas facilitadoras do processo de aprendizagem; (iii) 
preparar melhor os alunos para uma vida profissional; e (iv) facilitar a vivência e o empenhamento dos 
estudantes. A avaliação efectuada após um ano dessa experiência, mostrou que a adesão dos alunos foi 
grande e que a utilização da plataforma  funcionou, igualmente, como um estímulo para utilização da 
“internet” como ferramenta de trabalho. Nessa experiência, ainda, pudemos construir uma animação 
em “flash”, cuja utilização mostrou ser muito eficaz na explicitação dos conteúdos que procurávamos 
transmitir. Confirmou-se, assim, que a utilização da referida plataforma, podia constituir uma 
oportunidade de inovação do nosso processo de ensino/aprendizagem e ser uma interessante alavanca 
para a criação de novos contextos educativos.
A Entomologia e Patologia Agrícolas e o seu lugar no “Projecto e-learning UP 2003”

A oportunidade de aceitar o desafio do GATIUP, permitia-nos aliar os bons resultados da experiência 
anterior à percepção de que essa forma de ensinar e de suscitar a aprendizagem poderia vir a ter 
outras aplicações contextuais, tanto como estimular a necessidade de criar mais conteúdos educativos 
disponíveis “on-line”, conduziram a que, às motivação iniciais (tais como, a necessidade de melhorar 
a decorrência das aulas, o gosto pelas novas tecnologias, o gosto de buscar a inovação, a necessidade 
de comunicar melhor e o desejo por poder estar mais disponível para o contacto dos alunos), se viesse 
juntar a exigência de continuar.

Assim, na EPA, com a utilização da plataforma WebCT e a disponibilização “on-line” de conteúdos 
curriculares, foram definidos, no plano do uso das novas tecnologias, os objectivos específicos de (i) 
motivar os alunos mostrando a importância e actualidade desta área do conhecimento (ii) simplificar 
a transmissão dos conhecimentos (iii) criar hábitos de utilização da internet em actividades de estudo 
e de trabalho (iv) disponibilizar, em tempo útil, material de estudo complementar (v) criar condições, 
através da utilização de “hipertextos” e “links”, para o estabelecimento de diferentes percursos de 
estudo a decidir pelo próprio aluno.

10



Modelo/Estratégia
Para se atingirem os objectivos propostos, foi concebida uma estratégia de utilização de uma página 
informática – “a página da disciplina” - previamente preparada pela docente e disponibilizada aos 
alunos na primeira aula da disciplina. Nessa ocasião, usualmente vocacionada para as apresentações 
pessoais e para a explicitação da disciplina, dos seus objectivos, da sua estrutura programática, da 
sua bibliografia de suporte, da organização das suas sessões lectivas, foi, igualmente, apresentada a 
componente “on-line” da EPA.

A página da disciplina, enquanto componente principal da estratégia definida, continha um naipe de 
ferramentas essenciais para a disponibilização dos conteúdos projectados, articulado nos seguintes 
“folders”: (i) Calendário; (ii) Entomologia e Patologia Agrícolas (com as pastas: “apresentação da 
disciplina”, “informações gerais”, “acetatos das aulas teóricas”, “protocolos das aulas práticas” e 
“textos complementares”); (iii) “Links” para “sites” públicos julgados de interesse para a disciplina; 
(iv) Glossário. Na ocasião apropriada, e na mesma linha de intencionalidade, foram, ainda, 
apresentadas, e posteriormente disponibilizadas, (v) duas animações para ilustrar aspectos concretos 
da matéria e que haviam sido previamente preparadas em “flash”, bem como, (vi) um conjunto de 6 
textos complementares, em formato PDF.

A disponibilidade da página da disciplina e a decorrência das aulas, foram permitindo exercitar e 
aprimorar as formas de utilização daquelas ferramentas e daqueles conteúdos.

Nas aulas teóricas, leccionadas no horário previamente previsto e todas presenciais, foi exposto todo 
o conteúdo programático da disciplina e foram utilizadas as animações, à medida que se adequavam 
aos aspectos leccionados, animações que foram sendo disponibilizadas imediatamente após a sua 
apresentação e a que foram associados textos com referências bibliográficas e “links” para imagens 
em conformidade com o seu conteúdo e para o glossário, tudo com vista a permitir aos alunos 
encontrar uma abundante informação sobre as temáticas tratadas. Nas aulas práticas, igualmente todas 
presenciais, foram realizados todos os trabalhos práticos que haviam sido programados. Na primeira 
das aulas práticas, realizada na sala dos computadores foi pedido a cada aluno que se inscrevesse na 
página da disciplina, ao que se seguiu a primeira exercitação conjunta das suas formas de utilização.

A utilização das demais componentes da página da disciplina, foi ocorrendo, complementarmente, 
da seguinte forma: (i) o calendário serviu como forma da professora comunicar aos alunos uma 
diversidade de assuntos, como, por exemplo, a hora e o local de partida para uma certa visita de estudo, 
ou a alteração de uma data de exame; (ii) as  pastas apresentação da disciplina e informações gerais 
(esta última continha o programa, os métodos de avaliação e a bibliografia) foram intencionalmente 
mantidas sem qualquer alteração ao longo da disciplina; (iv) na pasta acetatos das aulas teóricas foram 
sendo disponibilizados, no decurso das aulas, os respectivos acetatos, em formato PDF; (v) na semana 
anterior à realização de cada aula prática, foi disponibilizado o inerente protocolo na pasta “protocolos 
das práticas”, sendo que, um desses protocolos, integrava fotografias dos passos a realizar pelos alunos, 
numa intenção metodológica, assim como um conjunto de “links” para textos em conformidade e com 
esclarecimentos, com vista a permitir aos estudantes a possibilidade de consultar, e de imprimir, toda 
essa informação antes da aula; (vi) os cinco textos produzidos expressamente para a disciplina, foram 
sendo disponibilizados, conforme o decorrer das aulas, na pasta textos de apoio e, um sexto texto da 
mesma natureza, foi disponibilizado como leitura complementar para melhor compreensão de um dos 
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trabalhos práticos.
Por duas vezes, ainda, com a intenção de atender à dinâmica do processo e com o objectivo acrescido 
de facilitar e enriquecer a aprendizagem dos alunos, foram disponibilizados outros elementos em 
consonância com os assuntos que iam sendo tratados, tais como fotografias, dados estatísticos, mapas e 
esquemas vários.

A realização de um projecto, mesmo que seja apenas um projecto de leccionação diferenciada de uma 
disciplina, como é o caso de que se dá conta neste escrito, implica sempre um esforço de avaliação desse 
projecto, em si mesmo. A adesão de EPA ao “Projecto e-learning UP 2003”, permite, desde já, tecer 
algumas considerações que se inscrevem nesse esforço de avaliação. Assim, pode ser considerados 
pontos fortes das opções tomadas com a utilização da página da disciplina aqui explicitada, (i) a opção 
em poder-se usar os conteúdos disponibilizados, não como alternativa a aulas presenciais, mas como 
efectivo instrumento de estudo; (ii) a possibilidade de cada aluno, ao seu ritmo e por sua decisão, 
poder usar os referidos conteúdos, e poder fazê-lo por processos diversos (leitura “on-line”, fazendo 
“download”, leitura em papel após impressão); (iii) o facto da página ter mantido uma actualização 
permanente; (iv) a facilidade de, num só instrumento, estar concentrada toda a informação 
considerada indispensável para a realização e para a frequência da disciplina; (v) a faculdade de 
qualquer dos intervenientes no processo, os estudantes ou a docente, poderem, a qualquer momento, 
consultar toda a informação disponibilizada; (vi) a ocorrência da página ter constituído um espaço a 
partir do qual, os alunos que pretenderam aprofundar os seus estudos sobre a temática da disciplina, ou 
ensaiar passos de investigação em conformidade, puderam procurar informação, seja através dos textos 
complementares, seja por via dos “links” para “sites” apropriados. Por outros lado, podem apontar-se 
como tendo constituído seus pontos fracos, (i) a não actualização do glossário que se manteve sempre 
com o mesmo número de palavras; (ii) a presença limitada, apesar de tudo, de “links” para textos ou 
imagens da página ou de páginas externas, o que não terá permitido mais alternativas de percursos 
de estudo para os diferentes alunos; (iii) o facto de não terem sido usados canais de conversação, tais 
como os “chat” ou os “fórum”, o que terá evitado que os alunos encetassem mais iniciativas, como as 
de introduzir questões para esclarecimento ou lançar temas para discussão; (iv) o inconveniente dos 
alunos poderem usar a página como fonte de informação, mas não dispor de instrumentos de teste que 
lhe permitissem fazer uma auto-avaliação da sua aprendizagem.

Organização e implementação
O caso da Entomologia e Patologia Agrícolas no “Projecto e-learning UP 2003”, para além de si

Uma das preocupações que esteve sempre presente na concepção e na construção dos materiais que 
deram corpo ao caso de que se testemunha neste artigo, era a de vir a conseguir a possibilidade da sua 
re-utilização, no seu todo ou de alguma das suas partes, em anos lectivos posteriores e, se possível 
também, com outros grupos de alunos de contextos educativos diferentes. 

A possibilidade de testar uma tal intenção, viria a surgir, quase afortunadamente para a autora, 
ainda durante a ano lectivo de 2003-2004. Com efeito, nesse sentido, foi possível experimentar a 
utilização das animações produzidas para a EPA, em actividades docentes com um grupo de alunos 
com preparação escolar e interesses de estudo parecendo completamente diferentes daqueles a que se 
destinavam esses materiais. 
A experiência foi realizada do outro lado do mundo, em Timor Lorosa’e,  com ao alunos da disciplina 
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Protecção das Culturas I (PC I), do Curso de Ciências Agrárias, da Universidade Nacional de Timor 
Lorosa’e (UNTL), sob a orientação da  Fundação das Universidades Portuguesas (FUP/CRUP), em Díli 
durante o 4º trimestre lectivo, que decorreu nos meses de Junho e Julho.
A PC I, com uma carga lectiva de cerca de 70 horas, foi leccionada pela autora, durante 9 semanas 
lectivas.  O programa, a estrutura das aulas e a carga horária, estavam previsto serem semelhantes 
à disciplina EPA, objecto deste estudo. Porém, não obstante a grande disponibilidade dos alunos 
timorenses para a aquisição de novos conhecimentos e o seu muito interesse em ouvir relatos de graves 
problemas fitossanitários, e sua resolução, em diversas culturas, a dificuldade da comunicação, ainda, 
em língua portuguesa a que se deve juntar uma deficiente preparação de base em áreas fundamentais 
para as matérias a tratar, como a biologia e a matemática, fizeram com que as aulas de PC I, não obstante 
as semelhanças programáticas com a EPA, tivessem sido consideravelmente diferentes.

Nas aulas de tipo expositivo, a projecção de acetatos foi dando lugar progressivo à utilização do quadro 
de parede. Ainda assim, repete-se, foi possível recorrer à utilização das animações preparadas em 
“flash”, para a EPA. Uma das animações trata de luta biológica e mostra a acção predadora e parasitóide 
de alguns auxiliares de pragas; enquanto a outra, aborda a luta biotécnica e permite observar a difusão 
de feromona sexual que antecede o acasalamento da praga. A compreensão destas matérias pelos alunos 
foi extremamente fácil, porventura mercê de uma presente ocorrência em Timor de casos concretos 
em certas culturas locais. Mas as animações permitiram, sem grande lugar a dúvidas, ultrapassar quase 
todas as barreiras de comunicação, nomeadamente a já referida barreira da língua. 

Também, a deficiente formação informática dos estudantes de PC I, e o quase ausente uso das novas 
tecnologia de informação nas suas actividades lectivas, não permitiu ir mais além no uso dos materiais 
construídos para o caso objecto principal deste artigo. Ainda assim, foi muito animadora a adesão dos 
alunos timorenses a algumas propostas de iniciação ao uso da informática e da “internet” que ainda 
puderam ser intentadas, mesmo para além dos tempos das aulas. 

Resultados e Conclusão
Voltando ao caso da Entomologia e Patologia Agrícolas no “Projecto e-learning UP 2003”, em si: uma 
síntese possível de resultados 

(i) Em média, cada aluno acedeu 102 vezes à página da disciplina; (ii) um aluno que durante um período 
de cerca de 15 semanas se habituou a usar um recurso como página em causa para consultar documentos 
e procurar informações, pode ficar familiarizado com esse importante tipo de recurso, seja para os 
seus estudos, seja para o seu trabalho futuro; (iii) alguns alunos mostraram, através de referências 
nos relatórios das aulas práticas, que, efectivamente, consultaram diverso material disponibilizado na 
página e nos “sites” públicos propostos; (iv) enquanto docente, consideramos que a transmissão de 
conhecimentos foi facilitada pela utilização do material educativo disponibilizado na página; (v) o uso 
de um instrumento como a plataforma “”WebCT”, permitiu disponibilizar, sempre que necessário e 
em tempo útil, todo o material de estudo julgado indispensável para este projecto; (vi) a experiência 
em Timor, permitiu confirmar razoavelmente que o universo das novas tecnologias de informação na 
educação, favorece a re-utilização de materiais concebidos para utilização em contextos diversos.  
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PRÁTICA DA UTILIZAÇÃO DA INTERNET COMO FERRAMENTA DE ESTUDO E 

TRABALHO EM CIÊNCIAS AGRÁRIAS – UM CASE STUDY 

Identificação da disciplina
Nome da disciplina: Protecção Integrada
Faculdade: Ciências
Tipo: 2º Semestre
Plataforma: Webct
Nº de alunos: 33
Contextualização
Este artigo trata de uma experiência de utilização da internet, através da plataforma WebCT, na 
disciplina de Protecção Integrada (PI), do 4º ano, 2º semestre, da licenciatura em Engenharia das 
Ciências Agrárias da Faculdade de Ciências, da Universidade do Porto, no ano lectivo de 2003-2004.

Nesta disciplina são estudados os principais problemas fitossanitários de diferentes culturas 
nomeadamente citrinos, vinha, pomoídeas, hortícolas de ar livre e protegidas, ornamentais, oliveira 
e floresta. Para cada cultura são estudadas as várias pragas e agentes causais de doenças quanto à sua 
bio-ecologia, técnicas de estimativa do risco, níveis económicos de ataque, tomada de decisão e meios 
de protecção a utilizar. A abordagem insere-se na filosofia da protecção integrada sendo também 
apresentadas soluções de agricultura biológica.

A disciplina prevê a leccionação de 5 horas de aulas por semana durante 14 semanas sendo 2horas 
teóricas e 3horas práticas. Durante o ano lectivo referenciado a disciplina implicou o envolvimento 
presencial de 33 alunos inscritos.  

Motivação
As razões para a adesão da Disciplina Protecção Integrada ao “Projecto e-learning UP 2003”
Após dois anos de utilização continuada da plataforma WebCT e da experiência positiva do “Projecto 
e-learning UP 2003” com a disciplina Entomologia e Patologia Agrícolas no 1º semestre, a adesão, ao 
mesmo projecto, da disciplina objecto deste estudo, no 2º semestre, com o mesmo grupo de alunos, 
pareceu-nos ser uma óptima oportunidade de continuar a explorar este recurso pedagógico ainda que 
com objectivos alargados. 

Objectivos
Além dos objectivos já referidos para a disciplina de EPA (inovar a forma de ensinar; utilizar 
ferramentas facilitadoras do processo de aprendizagem; preparar melhor os alunos para uma vida 
profissional; e facilitar a vivência e o empenhamento dos estudantes) e sabendo das capacidades e 
empenhamento destes alunos, pretendemos, (i)  melhorar o processo ensino/aprendizagem no sentido 
de preparar cada aluno para os desafios da actividade profissional que se avizinha, e, (ii) facilitar a 
distribuição de informação e documentos entre docente e alunos. 

15



Modelo/Estratégia
A plataforma WebCT como estratégia de aquisição de competências 

Sendo esta disciplina leccionada no 2º semestre do 4º ano, importa dar competências para a inserção 
na actividade profissional que se aproxima. Mais importante que a aquisição de conhecimentos parece-
nos urgente, nesta fase de formação, que cada aluno adquira autonomia no trabalho e agilidade nas 
tomadas de decisão. 

Através da plataforma WebCT, já utilizada por estes alunos e professora, foi organizada uma página 
articulada nos seguintes folders: (i)  Calendário; (ii) Informações gerais (apresentação da disciplina, 
programa, métodos de avaliação e bibliografia); (iii) Pastas para cada uma das culturas  estudadas 
(citrinos, vinha, pomoídeas, oliveira, culturas protegidas, ornamentais e floresta); (iv) Links para sites 
públicos julgados com interesse para a disciplina; (v) Pasta para colocação dos trabalhos dos alunos; (v) 
Fichas de avaliação (com classificação e comentário a cada trabalho) dos trabalhos apresentados pelos 
alunos; (vi) Folha com classificações obtidas pelos alunos nos vários trabalhos e testes; (vii) Animações 
e textos associados.

Organização e implementação

Os documentos foram sendo disponibilizados on-line no decorrer da disciplina acompanhando o 
desenrolar das aulas. Independentemente do formato de cada documento (textos PDF, HTML ou TXT, 
folhas XLS, imagens em JPEG ou GIF, vídeos ou animações), e do espaço físico em que se encontravam 
(folder’s) os 121 documentos colocados na página podem ser organizados em três grupos, conforme a 
utilização a que se destinam: (i) grupo 1: documentos referência como programa, métodos de avaliação, 
bibliografia e PDF dos acetatos das aulas; (ii) grupo 2: documentos através dos quais se tem acesso 
a informação adicional (textos, imagens, tabelas, hiperlinks, links, etc.); (iii) grupo 3: documentos 
de informação (ficheiros com classificações, avisos, etc.) e trabalhos dos alunos. Procurou-se, com a 
adesão da disciplina PI ao projecto, explorar a possibilidade de utilização dos documentos do grupo 2.

A estratégia escolhida para estimular a utilização dos recursos pedagógicos on-line consistiu em 
propôr aos alunos que, consultado os recursos disponibilizados na página da disciplina e noutros 
sites, efectuassem trabalhos (uma monografia, um póster ou uma apresentação em PowerPoint) 
sobre uma praga ou doença de uma cultura à escolha. Diferentemente dos relatórios propostos na 
disciplina anterior sujeitos a protocolos muito rígidos, estes trabalhos, davam liberdade ao aluno de 
fazer uma série de opções, e aprofundar, até onde fosse capaz ou lhe interessasse, o tema escolhido. 
Para efectuar os trabalhos os alunos tiveram que procurar informação relevante sobre o tema e saber 
usar mecanismos de pesquisa. Procurou-se assim “forçar” cada aluno a usar ferramentas da internet  
escolhendo o seu próprio percurso.  Considera-se que, quanto mais avançado estiver o aluno, mais 
e melhor trabalho consegue produzir e esta, julgamos ser uma das formas de preparar para a vida 
profissional.
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Resultados
Análise dos resultados e da adesão dos alunos e perspectivas de evolução  
Apesar de cada aluno ter tido a possibilidade, em alternativa, de efectuar a disciplina por mini-testes de 
avaliação, mais de 90% dos alunos optou por apresentar um trabalho.  Na generalidade, estes trabalhos, 
mostraram uma boa capacidade de síntese e revelaram que tinha sido efectuada uma pesquisa através 
da página da disciplina e fora dela, nalguns dos sites públicos sugeridos e noutros. Houve também, 
na generalidade dos trabalhos, grande rigor científico na terminologia utilizada e grande cuidado na 
apresentação em função do público alvo escolhido.

Conclusão
Ao jeito de conclusão diríamos que nos parece importante dar aos alunos a oportunidade de 
desenvolverem habilidades de investigação que impliquem relações complexas e que criem 
competências na exploração deste recurso quase inesgotável que é a internet. Para tal, a habituação 
durante o curso através de experiências como esta, aqui relatada, parece ser a forma mais eficaz; 
contudo, para poder avançar mais neste processo de melhoria da aprendizagem será necessário agilizar 
a formatação das aulas nas suas componentes teórica e prática e na inserção da disciplina no plano de 
estudos e “criar”, dentro da escola, um espaço – real ou virtual – de partilha de experiências e ideias.
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Identificação da disciplina
Disciplina: Manipulação Molecular e Biotecnologia, Faculdade de Ciências, UP
Decorreu no 1º semestre do ano lectivo de 2003-2004
Nº de alunos inscritos na disciplina: 114
Nº de Inscritos na plataforma LUVIT: 94
Informação na FCUP: https://info.fc.up.pt/ic/index.php?tab=docencia
Docente: Maria Susana Pereira

- MANIPULAÇÃO MOLECULAR E BIOTECNOLOGIA 
- BIOLOGIA
- TRONCO COMUM / SEM RAMO
- PLANO DE ESTUDO:    2º Ano    1º Semestre    Área 12    2.50 UC    2.00H T    0.00H TP    1.50H P 

Estatística de desempenho da disciplina (2002/2003)
Avaliados: 75
Aprovados: 56
Avaliados/Inscritos: 66%
Aprovados/Avaliados: 75%       
Aprovados/Inscritos: 49%

Estatística de desempenho da disciplina (2003/2004)
Avaliados: 98
Aprovados: 91
Avaliados/Inscritos: 80%
Aprovados/Avaliados: 93%
Aprovados/Inscritos: 74%

Contextualização
Objectivos da Disciplina: fornecer conceitos básicos e avançados sobre manipulação de DNA, 
tecnologias de DNA recombinante, clonagem genética e suas aplicações nomeadamente na 
transformação genética de organismos e na análise de genomas e expressão genética

Prévia utilização das TIC:
Utilização de artigos em formato PDF, animações, videos e apresentações em Power Point fornecidas 
como materiais de extensão das aulas em suporte magnético normalmente CD. A natureza técnica da 
disciplina e do seu objecto de estudo – por excelência o DNA – fazem com que a utilização de material 
multimédia seja particularmente adequada e possa constituir uma mais valia significativa no processo 
de aprendizagem. Esta evolução tem sido evidente na bibliografia especializada, nomedamente os livros 
de texto que apresentam uma profusão de ilustrações e são complementados com CD de suporte.

Compilação de dados acessórios a partir da Internet dado que para alguns alunos o “download” era 
muito difícil. Por exemplo, documentos com discussões de bioética sobre a biotecnologia, legislação 
europeia, etc
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Utilização da Internet para pesquisa de bases de dados de DNA e proteínas e utilização on-line de 
ferramentas várias de bioinformática tal como alinhamento de sequências e descoberta de zonas 
conservadas, identificação de homologias entre proteínas/DNA, estabelecimento de árvores 
filogenéticas, identificação de ORFS (grelhas de leitura aberta, etc). Para estes exercícios têm sido 
elaborados exercícios com guião fornecido quer em cópia impressa quer em ficheiro em formato DOC

Motivação
Após acções de sensibilização acerca de e-learning convicção das vantagens de um modelo misto de 
aulas presenciais e possibilidade de interacção à distância

Objectivos
O primeiro objectivo básico seria disponibilizar a todos os alunos, on-line, o material acima citado que 
em anos anteriores tinha sido disponibilizado em CD, acrescido de itens mais dinâmicos- protocolos 
de aulas práticas, ilustrações de técnicas laboratoriais, resultados de testes intercalares, etc

Depois, e tirando partido das potencialidades da plataforma, seria a realização de exercícios 
interactivos nomeadamente os exercícios obrigatórios de utilização de ferramentas da Internet, com 
possível registo automático de resultados. Este aspecto, por exigir maior domínio da tecnologia, está a 
ser mais lentamente implementado

A componente electrónica nunca foi encarada como uma alternativa/substituição do modelo clássico 
presencial de aulas teóricas e práticas. A interacção durante as aulas teóricas é um aspecto que é 
valorizado e as aulas laboratórias, pela sua natureza, requerem a presença do aluno. Contudo, a 
componente electrónica foi encarada como um complemento muito importante das aulas práticas: 
os protocolos poderiam ser previamente colocados na plataforma ficando imediatamente acessíveis a 
todos; fotos, filmes e apresentações em Power Point ilustrando a técnica laboratorial completariam a 
preparação dos procedimentos laboratoriais
De notar que a afluência às aulas teóricas não diminuiu com a colocação de materias na plataforma.

Modelo/Estratégia
Materias disponíveis na plataforma:
 Programa da disciplina
 Aulas Teóricas:
 Algumas apresentações em Power Point utilizadas nas aulas teóricas mas não esgotando  
 exaustivamente o respectivo conteúdo, antes servindo mais de orientação de ideias/ 
 conceitos
 Artigos científicos em formato PDF
 Aulas Práticas:
 Protocolos laboratoriais
 Ilustração de procedimentos laboratoriais nomeadamente fotografias tiradas pelos alunos  
 nas aulas práticas
 Utilização de trabalhos dos alunos em video e Power Point como guias de procedimento  
 laboratorial
 Apresentações obtidas da Internet ilustrando vários procedimentos laboratoriais  
 – micropipetagem, electroforese de DNA, etc
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 Avaliação
 Resultados de testes de avaliação intercalar
 Outros
 Trabalhos realizados por alunos de anos anteriores – exercícios de Bioinformática,  
 ilustrações de técnicas laboratoriais, discussões de cariz bioético, etc
 Avisos vários, realizações de conferências, datas de testes etc

Implementação
Dificuldades: Morosidade em fazer uploads e mesmo total impossibilidade para ficheiros um pouco 
maiores. Muitas vezes a única possibilidade de fazer  uploads era converter ficheiros PPT ou DOC em 
formato PDF perdendo parte da dinâmica original

Resultados
(Estatística fornecida pelo GATIUP)

Plataforma utilizada Luvit
Nª alunos 94
Nº hits 22655, com pico de utilização no mês de Fevereiro
Nº hits por aluno 241

Respostas dos alunos ao inquérito pedagógico
Nº de respostas 26; 
Nº de alunos 94
% de resposta 26.66%

A análise das estastíticas publicadas na página da FCUP https://info.fc.up.pt/ic/
index.php?tab=docencia relativas à disciplina mostram claramente que o sucesso foi superior no ano 
lectivo 2003/2004. Uma reflexão sobre este resultado leva a colocar a hipótese de esta melhoria não se 
relacionar apenas com a presença objectiva dos materiais  na plataforma mas também de esta ter sido 
um ponto de partida para a criação de uma nova dinâmica para o funcionamento da disciplina.

Um resultado da implementação deste projecto foi despoletar um incremento da comunicação: a 
plataforma foi claramente um catalisador de uma nova interacção à distância aluno/docente embora 
raramente fosse utilizada a comunicação por e-mail dentro da plataforma. Uma possível explicação 
advem do facto de que, sendo o acesso por parte dos alunos nem sempre fácil, o investimento de tempo 
era utilizado para fazer o “download” do material disponível, não sendo a plataforma acedida para 
efeitos de comunicar por mail sendo para o efeito utilizados os canais habituais

Como já foi referido, foi interessante notar que a afluência às aulas teóricas não desceu em relação 
aos valores habituais. De notar que os materias de apoio colocados na plataforma obviamente não 
esgotavam exaustivamente o conteúdo das aulas teóricas, constituindo antes tópicos para a orientação 
de encadeamento de ideias/conceitos não substituindo, por exemplo, a consulta de bibliografia 
recomendada. A discussão de ideias nas aulas teóricas e a presença de conferencistas convidados 
também contribui para a afluência regular às aulas teóricas.
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Pontos positivos
Melhor organização dos materias. A organização em árvore oferece uma clara visualização da 
organização e hierarquização dos materiais disponíveis, classicamento dispersos em materias lineares 
impressos do género “sebenta” ou “guia” das aulas práticas para fotocopiar eventualmente com a 
recente chegada de materiais multimédia distribuidos de forma mais ou menos avulsa

Pontos negativos
Como mostram as estatísticas fornecidas pelo GATIUP, a maior parte dos alunos acede à plataforma de 
casa o que logo à partida coloca dois pontos de reflexão/preocupação:
As Escolas/Faculdades não possuem em alguns casos as estruturas necessárias para a utilização 
eficiente das plataformas à distância: nesta Universidade não vamos todos ao mesmo tempo…
Como decorrência do primeiro ponto, o universo dos alunos utilizadores restringe-se aos que possuem 
em casa a disponibilidade de meios para o fazer, donde o efeito eventualmente preverso pode ser um 
cavar de fossos em vez de proporcionar igualdade de oportunidades de acesso à informação?

Conclusão
Trabalho futuro
Os trabalhos práticos actualmente realizados na Internet com o apoio de um guião escrito, deverão ser 
realizados no contexto da plataforma com guião interactivo e possibilidade de registar na plataforma 
as respostas dos alunos e os resultados da actividade; a obrigatoriedade actual de realizar trabalhos 
com ferramentas da Internet, por serem ferramentas de trabalho inerentes à disciplina, seria assim 
enquadrada de dentro da plataforma obrigando, neste caso específico, à utilização desta por parte dos 
alunos e à obtenção de uma mais valia na gestão e organização dos resultados por parte do docente.

A utilização de auto-testes on-line deverá ser implementada pelo potencial que apresenta.
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1. Identificação
A disciplina anual de Alimentação e Nutrição Humana encontra-se no 2º ano curricular da FCNAUP, 
tem 72 alunos, e a plataforma utilizada foi o WebCT; os docentes são Pedro Moreira, Professor 
Associado, e Vitor Teixeira, Assistente. 

2. Contextualização
Na disciplina procuramos fornecer aos estudantes, os instrumentos que lhes permitam saber alimentar 
para nutrir saudavelmente, o que envolve a aplicação da ciência e arte de nutrição, ajudando o indivíduo 
a seleccionar alimentos com o objectivo principal de o nutrir na saúde e no ciclo de vida. Relativamente 
aos métodos de ensino-aprendizagem (anteriores a 2003/4), enquanto as sessões teóricas focam 
mais os aspectos de informação, privilegiando o método expositivo em sessões de tipo “lectures”, as 
sessões teórico-práticas privilegiam a discussão iniciada através de diverso “material de estímulo”, 
em diversos planos, incluindo os tipos “one-to-one” e “brainstorming”. Desde 1993/94, procurámos 
adaptar o método de aprendizagem por análise e resolução de problemas a algumas sessões [1]. 
Este método é utilizado em várias universidades de outros países, nomeadamente Harvard (EUA), 
como alternativa ao ensino “tradicional” e constitui uma rotina de ensino já aplicada à nutrição. No 
ano lectivo 2001/2002, iniciámos também uma experiência piloto de ensino-aprendizagem, com 
intervenção de pares dos estudantes da disciplina, de anos mais avançados, que desempenharam um 
papel tutorial [2]. Nas sessões práticas, os alunos são distribuídos em grupos de cerca de 5 elementos 
e o docente dá continuidade às matérias apresentadas nas sessões teóricas e/ou teórico-práticas, 
expandindo-as a exercícios e actividades de resolução de problemas, ou a discussões mais profundas, 
proporcionando também espaço para que os estudantes possam analisar e questionar aspectos que 
ainda não perceberam. O docente tem responsabilidade como líder inicial do grupo, e papel muito 
variável ao longo da sessão, e entre sessões. Privilegiam-se, assim, a participação activa dos estudantes, 
o contacto tipo “face-to-face”, e actividades com objectivos muito definidos, que incluem discussão 
de determinados tópicos e questões, análises, críticas, resolução de problemas e tomadas de decisão. 
No final das sessões anteriores a 2003/4, entregámos fotocópias dos slides ou acetatos projectados, 
sumário onde se discriminava a bibliografia aconselhada. 

3. Motivação
Esta nova experiência enquadra-se bem na disciplina, dado privilegiarmos estratégias que utilizem 
elementos da actividade do estudante, e procurarmos que este assuma alguma responsabilidade 
com a sua aprendizagem [1;2]. Em anos anteriores, utilizámos o inquérito “Marsh” que avalia, numa 
escala tipo Likert: aprendizagem e valor académico; entusiasmo do professor; organização e clareza 
(explicações do docente, material de apoio, exposição e abordagem das matérias); interacção do 
grupo; relação individual; variedade de perspectivas (teorias, contexto de aparecimento de ideias e 
conceitos, por exemplo); exames e notas; leituras e trabalhos; dados de avaliação global como, por 
exemplo, comparar a disciplina e o professor com outros do curso; e características do professor ou 
da disciplina importantes para a aprendizagem, e particularidades que deviam ser melhoradas. Os 
resultados que encontramos na disciplina podem considerar-se satisfatórios para a globalidade dos 
parâmetros; relativamente às características a melhorar, os estudantes destacam sobretudo a carga de 
trabalho na disciplina, considerada muito intensa, ou a necessidade de mais horas curriculares, bem 
como maior rapidez no acesso à bibliografia para corresponder às necessidades de estudo em avaliação 
contínua. Estes aspectos a melhorar na disciplina, também aconselhavam à utilização do e-learning, e 
as nossas expectativas eram as de que os alunos aderissem com entusiasmo ao processo, o que viemos a 
confirmar.
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4. Objectivos
Os objectivos identificados foram: melhorar autonomia e auto-aprendizagem; procurar que os 
estudantes tenham um papel mais enérgico do que apenas ouvir e colher apontamentos, sendo 
estimulados a trabalhar com as matérias, tão cedo quanto possível, logo após a aula, num ambiente 
de e-learning; estimular os estudantes a colocarem questões, num ambiente pós-lectivo; privilegiar 
estratégias que utilizem elementos da actividade do estudante, envolvendo ler e desempenhar pequenas 
tarefas treinando o raciocínio hipotético-dedutivo; promover o contacto adicional dos alunos com os 
docentes, em horário extra-lectivo, inclusive fora do período convencional de atendimento; facilitar 
a distribuição de tarefas que permitam pôr em prática as capacidades que são objectivo da disciplina; 
divulgar “material de estímulo” de discussões e bibliografia; e publicar, de forma rápida, sumários, 
objectivos de aprendizagem e respectiva bibliografia. Na disciplina, após as sessões, promovemos 
o contacto adicional dos alunos com os docentes, tipo “face-to-face”. Esta experiência resulta num 
processo com importância difícil de quantificar, mas com inegável valor para percebermos que os 
objectivos foram sendo cumpridos. A monitorização das estatísticas relativas à página da disciplina 
confirmou indirectamente a obtenção de parte dos objectivos previamente traçados.

5. Modelo/estratégia
Antes do início do ano lectivo, com auxílio do  GATIUP, adquirimos competências para utilizar, 
“desenhar” e criar conteúdos na plataforma. No final do ano lectivo, os conteúdos produzidos para 
colocação online privilegiaram os seguintes formatos: 176 PDF, 38 Word, 29 PPT e 34 HTML. Na página 
de acolhimento, para além das ferramentas existentes por defeito (email, chat, fórum, calendário), 
introduzimos os seguintes itens: I. Disciplina (apresentação, âmbito e objectivos, programa, avaliação, 
presenças nas sessões); II. Bibliografia e materiais (bibliografia básica, WHO Report 2003, dicionários, 
materiais sessões T, materiais sessões TP, composição de leites, MET’s, DRI’s); III Sumários (teóricas, 
teorico-práticas e práticas); IV. Slides (teóricas e teorico-práticas); V. Tarefas; VI. Mini-testes 
(enunciados e classificações); VII. Journals (PubMed, J Am Diet Assoc, Am J Clin Nutr, J Nutrition, 
Biblioteca Virtual UP); e VIII. Pausa (Público, MaisFutebol, CNN, Brit Nutr Foundation, Radio, Quest 
Freq Alim, nutricionistas em PT, nutricionistas no Brasil, NDCA). Através do e-learning pensamos 
reforçar a cultura de ensino-aprendizagem centrada no estudante; para o docente, fortalece-se o 
papel de “facilitador do conhecimento e da aprendizagem” por oposição ao papel de “apresentador 
de informação”. Antes da experiência de e-learning, entregávamos fotocópias dos slides/acetatos 
projectados, sumários e textos de apoio. Neste modelo, era inevitável perder bastantes dias até que, 
depois da sessão, os estudantes tivessem esse material, o que prejudicava a sua preparação em avaliação 
contínua. Com a publicação imediata dos materiais, no dia em que ocorrem as sessões, ultrapassamos 
este problema. Nas sessões teorico-práticas e práticas, a plataforma foi utilizada para iniciar a 
discussão através da inoculação de diverso “material de estímulo”. Posteriormente, a estrutura das 
discussões obedecia a vários tipos de planos, nomeadamente: discriminação dos assuntos a discutir e 
dos tempos disponíveis, clarificando objectivos e tarefas a realizar com auxílio dos materiais e pesquisa 
através da página; a partir da leitura de um documento online sobre um determinado assunto, marcação 
de tarefas individuais, com progressão para o trabalho em grupo alargando-se posteriormente a 
discussão à turma. 
De modo geral, o papel do docente é o de cooperação, em que demonstra a expectativa de serem os 
estudantes a iniciar a discussão, proporcionando informações através da plataforma, questionando, 
desafiando e solicitando esclarecimentos que, frequentemente, dão origem a trabalhos escritos. A 
estrutura das discussões obedeceu à análise de textos sobre um determinado assunto, ou de tabelas de 
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dados de composição nutricional, com marcação de tarefas individuais e em grupo, utilizando recursos 
disponíveis na plataforma. Parte importante do desenvolvimento do curso ao longo do ano, deve ser 
feito antes do início de cada uma das sessões, o que obriga a alguma preparação técnica e apoio que 
sempre obtivemos da FCNAUP e do GATIUP. 
Apercebemo-nos também que o e-learning aumenta a interacção de docentes e discentes, e estimula o 
trabalho fora do espaço físico da faculdade. Além disso, os estudantes trabalhadores (14% dos alunos) 
que não teriam oportunidade de aceder aos conteúdos e materiais da disciplina facilmente, podem 
agora fazê-lo de forma rápida e cómoda.
Um tópico importante de debate relativamente à utilização de e-learning é saber se este processo se 
reflecte na aprendizagem. Dadas as implicações para responder a esta questão (que nos obrigaria a 
comparar estudantes submetidos ao método tradicional e ao componente de e-learning), propusemo-
nos observar as classificações na disciplina, nos últimos anos, relativamente ao de 2003/4; a nível de 
metodologia de ensino-aprendizagem, só o último ano foi diferente com a introdução de e-learning, 
mantendo-se o método de avaliação. Não se encontraram diferenças significativas nas médias de 
classificação entre anos, ainda que, em 2003/4, a percentagem de alunos com mais de 16 valores fosse 
a mais alta de sempre (Tabela 1). O número de “hits” na página, considerando apenas os utilizadores 
que eram alunos da disciplina, prediz positivamente, e de forma significativa, a classificação (por cada 
“hit” aumenta 0,002 valores; a variável dependente foi a classificação e, a independente, o número 
de “hits”; beta = 0.002, intercept = 11,8, r2 = 0,13, p = 0,012); o número de hits variou entre 0 e 1849, 
e os percentis 25, 50 e 75 foram, respectivamente, 282, 666 e 989 hits. Ainda que outras abordagens 
metodológicas devam ser desenvolvidas se o objectivo for o de avaliar a influência do e-learning na 
aprendizagem, e mesmo considerando que os métodos tradicionais possam ser tão efectivos como 
o e-learning, [3] esta última metodologia continuará a evoluir com o aparecimento de inovações e 
processos mais interactivos de aprendizagem.
6. Organização e implementação. O projecto foi desenvolvido pela equipa docente da disciplina com 
a colaboração do GATIUP, num momento anterior ao início do ano lectivo. Na 1ª sessão do ano lectivo 
2003/4, os aspectos relativos à adopção e utilização da plataforma de e-learning foram apresentados 
pelo GATIUP (Dra. Margarida Amaral), e a preparação atempada da página e conteúdos possibilitou 
o arranque do projecto em pleno, no início do ano. A colaboração com o GATIUP permitiu conhecer 
e desenvolver aspectos técnicos relacionados com a utilização da plataforma e edição de materiais. 
Participaram os docentes da disciplina, em colaboração com o GATIUP.

Tabela 1 - Classificações finais na disciplina entre 1999/2000 e 2003/2004
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Há medida que as estratégias de ensino-aprendizagem se aproximam de uma cultura de “cibergogia”, 
o envolvimento de toda a faculdade é necessário pois o trabalho em equipa e a disponibilidade de 
equipamentos e internet de acesso fácil e rápido, são fundamentais. Dado que a FCNAUP dispõe de 
excelentes recursos informáticos (programas, bases de dados, browsers), disponíveis para docentes 
e discentes, a utilização da plataforma e o acesso foram também facilitados. A utilização do e-learning 
não se traduziu em aumento de custos e pensamos que a sua generalização nas Faculdades poderá trazer 
modificações económicas, políticas e educacionais benéficas para os respectivos órgãos de gestão, 
eliminando também a distância como obstáculo à aprendizagem.

7. Resultados
Do projecto resultou a produção de vários textos de apoio, documentos digitalizados para PDF e todos 
os slides e acetatos apresentados em anos anteriores foram transformados em PPT.
Descobrimos também que a “nova” geração de estudantes conhece bem e sente-se confortável com 
esta tecnologia, talvez por terem crescido com ela, e, possivelmente, esperarem que a tecnologia 
seja integrada nas experiências de aprendizagem. Como docentes, deveremos fortalecer as nossas 
capacidades para trabalhar em equipas que nos levem ao encontro do desafio que é educar os 
estudantes do amanhã, de forma competitiva. A geração actual de docentes cresceu num ambiente 
tecnológico diferente daquele que é o dos estudantes actuais, e é importante uma estrutura na 
Universidade como o GATIUP que personalize o papel de mentor neste domínio.
Relativamente à utilização da plataforma, o número total de hits no ano lectivo foi de 41272, 
correspondendo, em média, a 543 hits por aluno/convidado (existiram alguns utilizadores - 
“convidados” - que nos pediram para visitar a página, e fizeram-no muito poucas vezes). Observou-se 
um aumento gradual e constante do número de hits ao longo do ano lectivo de 2003/4 (Figura 1). 
Relativamente aos conteúdos existentes nas 227 páginas de Módulo do WebCT, foram observados 17320 
hits, num total de, sensivelmente, 637 horas de acesso. O tempo médio por cada hit foi de 2 minutos e 
12 segundos (Figura 1 e Tabela 2). Em média, cada página registou 76 acessos, e a mais visitada registou 
626 hits. As páginas que apresentaram maior afluência foram as de apoio aos trabalhos práticos, 
seguidas pelas que disponibilizavam conteúdos de aulas. A troca de correspondência electrónica foi 
moderadamente utilizada (116 e-mails trocados). O Fórum foi utilizado 23 vezes, ficando a sensação 
que poderá vir a ser mais dinamizado.

 

Figura 1 - Evoulção do número de hits          Tabela 2 - Médias na plataforma
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Na avaliação pedagógica feita pelos alunos (n = 34; 45% dos inscritos): 85% referiram ter fácil acesso 
a computadores com ligação à Internet; a frequência de acesso à plataforma foi diária em 27%, 2/3 
vezes por semana em 46%, semanal em 18%, e quinzenal em 6%. Destaca-se a avaliação positiva dos 
alunos quanto à facilidade de utilização (muito fácil: 55%) e acesso (muito e bastante fácil: 76%) da 
plataforma. A rapidez de funcionamento (muito e bastante rápido: 66%) e o aspecto gráfico (46%) 
da plataforma também foram de encontro às expectativas dos estudantes. Em relação aos materiais 
disponibilizados, foi referido que a estrutura permitia localizá-los muito facilmente (61%) e 58% 
dos alunos relataram que o acesso aos mesmos era muito ou bastante fácil. A grande maioria dos 
alunos considerou que as componentes online e presencial estavam muito ou bastante coordenadas 
(79%) e que os conteúdos sofriam actualizações com uma regularidade muito ou bastante frequente 
(67%). Os alunos identificavam esta ferramenta de comunicação como um factor de aproximação 
mais importante entre aluno e professor (muito e bastante: 76%) do que entre eles (muito e bastante: 
49%). É inequívoca a importância atribuída pelos discentes a esta ferramenta de aprendizagem 
como auxiliar de estudo, quando 88% dizem que ajuda no desempenho. No que se refere aos pontos 
positivos do e-learning, 82% dos alunos destacaram a facilidade de acesso aos conteúdos (“acesso a 
qualquer instante”, “muito prático”, “rápido”, “fácil de utilizar”, “disponível 24h nos 7 dias”), 24% 
a promoção da comunicação com os docentes, 30% a conveniência de utilização, 12% a importância 
como auxiliar do estudo (“útil no estudo”) e 6% a motivação (“mais entusiasmo e gosto de estudar”). 
É de realçar a elevada prevalência de respostas (46%) que não apontam nenhum aspecto negativo, 
tendo sido mencionado que a dificuldade, indisponibilidade e lentidão do acesso constituíam o 
principal obstáculo (42%). Os alunos foram unânimes em considerar que a disciplina devia manter a 
componente online, e apontaram como razões para a continuidade a facilidade de acesso aos conteúdos 
da disciplina (49%), a ajuda na organização da informação e no estudo (42%) e o maior contacto entre 
docentes e discentes (24%). As principais motivações para a utilização da plataforma são o fácil acesso 
aos conteúdos e, consequente, melhor acompanhamento das aulas (82%), a comunicação com os 
professores (21%) e a economia de tempo (12%).

8. Conclusões
A necessidade de privilegiarmos a aprendizagem do “saber fazer” e do “como fazer”, em detrimento 
do tradicional “saber”, tem-nos estimulado a introduzir métodos que privilegiam discussões em 
grupo, “case-study” e resolução de problemas, centrando a aprendizagem no estudante. Desta 
forma, pretende-se ultrapassar algumas das limitações do ensino tradicional, como a centralização 
pelo docente dos conteúdos e sequências de aprendizagem, ou a reduzida atenção dada à gestão feita 
pelo estudante da sua própria aprendizagem. Com a implementação de metodologias como sucede 
no e-learning, algumas destas limitações poderão ser ultrapassadas. Reconhece-se também que as 
características dos estudantes estão a mudar; relativamente à idade, por exemplo, cerca de 14 a 15% dos 
nossos alunos podem ter mais do que 25 anos de idade ou serem estudantes-trabalhadores, o que pode 
reforçar as suas dificuldades em factores como disponibilidade de tempo, distância, compromissos 
familiares, organização no local de trabalho e barreiras económicas. Desta forma, o e-learning aumenta 
também o acesso à disciplina pelos estudantes “não-tradicionais”. Além disso, os estudantes poderão 
ter um papel mais enérgico do que apenas ouvir e colher apontamentos, cooperando uns com os outros, 
sendo estimulados a trabalhar com as matérias, tão cedo quanto possível, logo após a aula. Através 
do email e do fórum respondemos a questões sobre assuntos apresentados nas aulas e outras que se 
referiam a assuntos a tratar posteriormente. Dado que utilizámos um modelo de avaliação contínua, 
também recebemos e respondemos a questões urgentes durante o fim-de-semana por considerarmos 
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que eram decisivas para a aprendizagem e desempenho nos mini-testes dos dias a seguir. Com esta 
ferramenta de e-learning, os alunos podem ter um contacto mais próximo e rápido com os docentes. 
Procuramos estimular esse contacto respondendo a todas as questões tão breve quanto possível, pois 
pensamos que a interacção e rapidez de feed-back são decisivos no sucesso de e-learning. 
Parece-nos que a plataforma torna o ensino mais apelativo, permitindo visualizar, na íntegra, todos os 
materiais utilizados na disciplina. Contudo, pelo facto de estarmos ainda no primeiro ano de utilização, 
não exploramos o vasto potencial da plataforma e centramo-nos sobretudo nos conteúdos, pelo que 
é importante, no futuro, focar mais os processos, evoluindo também para modelos mais sofisticados, 
como a construção de quizzes, programas ou simulações.

9. Bibliografia
[1]. Moreira P, Peres E. Aprendizagem baseada na análise e resolução de problemas. Rev Alim Hum 
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(livro de resumos). 2003. [3]. Wutoh R, Boren SA, Balas EA. e-learning: a review of Internet-based 
continuing medical education. J Contin Educ Health Prof 2004;24(1):20-30.
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PROJECTO E-LEARNING UP 2003-2004

DIREITO FISCAL II

(FACULDADE DE DIREITO DA UP)

IDENTIFICAÇÃO DA DISCIPLINA
Nome: Direito Fiscal II
Faculdade: Direito
Semestral: 2º semestre)
Plataforma: WebCT
Nº de alunos:
Docente: Glória Teixeira

Contextualização
Na Faculdade de Direito da UP funciona a cadeira de Direito Fiscal II, curso semestral (2º semestre), de 
natureza optativa, com um número aproximado de vinte (20) estudantes. 
No ano de 2003-04 utilizou-se, pela primeira vez e com o apoio indispensável do GATIUP (equipa 
especializada da Reitoria em e-learning), uma metodologia nova de ensino, com recurso aos meios 
informáticos e Internet, tendo-se optado pela plataforma WebCT.
A coordenação da cadeira está a cargo de Glória Teixeira, Professora de Direito Fiscal da FDUP, que 
assegura também o módulo do IVA (imposto sobre o valor acrescentado). 

A equipa docente é constituída também por outros especialistas, com experiência prática relevante 
e reconhecida no meio profissional nacional ou internacional. Em 2003-04, participaram 
representantes de grupos de consultadoria fiscal (Dr.Jaime Esteves, Partner, PricewaterhouseCoopers, 
Porto, Dra Rita Tavares de Pina, Delloite & Touche, Londres), advocacia forense (Dr. Ricardo Garção 
Soares, especialista em direito aduaneiro), escritório de advogados (Dra Constança Carrington, Morais 
Leitão, Galvão Teles & Associados) e profissionais com experiência em Direito Contabilístico (Dr. 
Duarte Barros, ROC, ex-inspector da DGCI).

A disciplina Direito Fiscal II aparece no curso de Direito da FDUP como complemento e 
desenvolvimento da disciplina Direito Fiscal I (cadeira semestral do 3º ano do curso) e cobre as 
seguintes matérias:

- IVA;
- Processo e procedimento tributário;
- Planeamento fiscal;
- Direito aduaneiro e,
- Direito Contabilístico.

Tratando-se de uma disciplina relativamente recente, com uma experiência de apenas 3 anos, não 
existem dados estatísticos relevantes que possam revelar tendências ou fornecer orientações sólidas 
para o futuro.
Cumpre no entanto salientar a forte adesão, motivação e interesse demonstrados por ambos os 
docentes e estudantes desta disciplina aquando da mudança do método de aprendizagem, de base 
presencial e documental, e opção, no seu 3º ano de existência, pela adesão ao método de e-learning de 
ensino. 
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Não se abandonado o ensino presencial, a utilização dos meios informáticos e da Internet foram um 
auxiliar precioso no início do curso, tendo-se transformado com o decorrer do tempo no principal 
instrumento de trabalho da disciplina. 
Estando já os conteúdos das disciplinas organizados por áreas específicas, em suporte material 
e informático, foi relativamente fácil a sua organização e adequação ao método e-learning, não 
esquecendo todavia o dispêndio de tempo na inserção da informação e respectivo tratamento 
informático (vide, desenho da página na Internet, introdução e actualização dos conteúdos, atribuição 
de passwords, técnicas de utilização,etc.).

Motivação
Tratando-se o Direito Fiscal de uma área do direito sujeito a mudanças ou actualizações frequentes 
a opção pelo método e-learning revelou-se eficiente e motivador, permitindo aos estudantes um 
acesso fácil e actualizado às diferentes matérias, códigos, instruções, etc. A interacção foi visível 
especialmente em conferências ou seminários organizados no âmbito da disciplina que culminaram 
na apresentação de uma publicação na área da fiscalidade com mais de 1000 páginas (Preços de 
Transferência, Vida Económica, 2004).
Para a prossecução dos objectivos de aprendizagem nesta disciplina muito contribuiu o processo 
gradual de informatização não só da administração pública (serviços da DGCI, Ministério das 
Finanças, etc.) mas também dos órgãos estaduais e tribunais (páginas electrónicas do Ministério 
da Justiça, Supremo Tribunal de Justiça, Supremo Tribunal Administrativo, Tribunal de Contas, 
etc.). Devidamente orientados, com indicação nos manuais ou listagem de endereços electrónicos 
relevantes, puderam os estudantes ter acesso a documentação oficial, relatórios, decisões de tribunais, 
dados estatísticos, etc.
Ainda a dimensão internacional e especialmente da União Europeia não foi descurada, antes pelo 
contrário fortemente encorajada, através da utilização de documentação e pesquisa de sites oficiais ou 
bases de dados da União Europeia (Europa, Celex, etc.) ou organizações internacionais (OCDE, FMI e 
Banco Mundial).

Objectivos
Constituindo os objectivos da disciplina, numa primeira fase, no conhecimento e aplicação prática dos 
princípios fiscais, conceitos fiscais fundamentais e técnicas tributárias, o método e-learning permite 
uma maior flexibilidade e maleabilidade no tratamento da informação:

Exemplo prático:

Problema X  - classificação e solução legal e jurisprudencial? 

Fontes: acesso á legislação relevante, circulares, tipos de impressos… (site Ministério das Finanças/
DGCI); pesquisa da jurisprudência aplicável (sites judiciais) e análise crítica da mesma (bibliografia 
da disciplina visualizável na página da disciplina), princípios e impacto de legislação ou jurisprudência 
do Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias (documentação e manuais informatizados e sites 
relevantes europeus e organizações internacionais).
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Organização E Implementação
Para os estudantes foi muito útil a organização e sistematização de muita informação, estando esta 
simultaneamente disponível para maior ou mais cuidadoso tratamento, bem como a interacção com as 
informações disponibilizadas por organismos oficiais na Internet.

Numa 2ª fase pretendia-se que os estudantes conseguissem trabalhar autonomamente ou em grupo 
(máximo 3 pessoas), apresentando um trabalho original, sistematizado e minimamente fundamentado 
de um ponto de vista científico (conhecimento de literatura nacional e estrangeira e indicação de casos 
judiciais actuais e relevantes).

Os objectivos foram alcançados e o exercício ensaiado intelectualmente muito estimulante, 
especialmente visível aquando da apresentação dos trabalhos em powerpoint, seguidos de discussão e 
comentários não só às matérias ministradas como também ao modo de funcionamento da disciplina.  

Conclusão
Dos dados estatísticos bem como dos resultados dos inquéritos pedagógicos sistematizados e 
apresentados pelo GATIUP no âmbito desta disciplina, resulta uma franca adesão a este modo de 
aprendizagem, inovador no contexto jurídico nacional, mas essencial para uma sólida e actualizada 
formação de juristas de um país desenvolvido e justo.
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FEP- ECONOMIA E DESENVOLVIMENTO REGIONAL

FEP- ECONOMIA URBANA 
Ana Paula Delgado

1. Identificação das disciplinas

Tabela 1. Identificação das disciplinas

2. Contextualização

2.1. Descrição das disciplinas

a) Economia e Desenvolvimento Regional
A disciplina de Economia e Desenvolvimento Regional (EDR) integra-se no tronco comum da 
Licenciatura em Economia da Faculdade de Economia da Universidade do Porto (FEP), com a carga 
horária semanal de 4,5 horas, a que correspondem 3 UC (unidades de crédito) e 6 ECTS. 
Cabe à disciplina de EDR introduzir pela primeira vez, e apenas no final do curso, a dimensão espacial 
na análise dos fenómenos económicos. A disciplina visa, consequentemente, fornecer aos alunos 
conceitos, métodos e técnicas de análise que os iniciem em novos modos de raciocinar e abordar a 
realidade económica. Por outro lado, dada a natureza semestral da disciplina e a complexidade de que 
se reveste a introdução do espaço na análise económica, nos conteúdos programáticos de natureza 
teórica dá-se particular ênfase à apresentação dos conceitos e à explicitação das hipóteses dos modelos. 
Na concretização do programa recorre-se, sempre que possível, à apresentação de resultados de 
estudos aplicados sobre a realidade portuguesa, que utilizam métodos de análise regional leccionados. 
[1]
O plano de curso desta disciplina está estruturado em 6 capítulos.  No primeiro capítulo, após 
a explanação dos conceitos básicos de espaço e de região, introduzem-se métodos e técnicas de 
delimitação de regiões homogéneas e polarizadas, que têm, no contexto da economia espacial, 
um âmbito mais lato de aplicação. O capítulo dois visa apresentar o corpo teórico fundamental da 
análise económica espacial, através do estudo dos modelos de localização das actividades e dos 
agentes económicos. No capítulo três, ao estudar-se a região como sistema de centros urbanos, 
recorre-se a conceitos e métodos anteriormente introduzidos no quadro da explicação da hierarquia 
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urbana acentuando-se, em particular, a sua aplicação ao ordenamento e planeamento do território 
na perspectiva do fornecimento de bens e serviços públicos. Os dois capítulos seguintes tratam da 
problemática do crescimento e desenvolvimento regional, começando por apresentar os contributos 
teóricos que relevam de uma análise de equilíbrio geral, para em seguida se examinar, numa 
perspectiva de análise parcial, o papel desempenhado pelas infra-estruturas colectivas e pelos serviços 
no desenvolvimento regional. Paralelamente são introduzidos métodos e técnicas relevantes destes 
pontos de vista. Finalmente, no último capítulo, aborda-se a problemática das políticas e instrumentos 
para o desenvolvimento regional, abordando-se ainda a questão da regionalização em Portugal.[1]

b) Economia Urbana
Economia Urbana (EU), cadeira semestral de opção do 5º ano da licenciatura em Economia, foi 
introduzida no respectivo plano de estudos após a reestruturação deste, em 1978. Em 1993, contando 
o plano de estudos da licenciatura em Economia, com uma disciplina de economia  regional (EDR), 
obrigatória, do 5º ano, I semestre, foi possível redefinir o programa de EU, o qual passou a incidir 
sobre a análise da organização intra-urbana das actividades económicas, do mercado fundiário e de 
habitação, dos transportes e do sector público local.
A disciplina de EU tem como objectivo essencial fornecer aos alunos, da licenciatura em Economia, 
um quadro teórico e metodológico adequado à abordagem dos fenómenos urbanos. É uma 
disciplina semestral, com uma carga lectiva de 2 x 1h30m x 13 semanas, ou seja, cerca de 52 horas, 
correspondentes a 2 UC e 4 ECTS. Aparece no plano de curso, no 2º semestre, após a disciplina de EDR.  
O programa visa transmitir os conceitos e métodos fundamentais desta área disciplinar. Aborda 
a questão do crescimento e declínio das cidades, numa perspectiva económica. Especial ênfase é 
atribuída aos modelos de localização das famílias e das actividades económicas, no espaço urbano. 
A disciplina procura ainda analisar o funcionamento do mercado fundiário e de habitação. Por 
último, trata as questões relacionadas com o sistema de transportes urbanos e com a gestão da cidade, 
nomeadamente ao nível dos instrumentos de gestão territorial.
 Na estrutura do programa procurou-se:
 •Garantir articulação com a disciplina de EDR;
 •Apresentar, sempre que possível, estudos aplicados ao caso Português;
 •Manter a possibilidade de introdução de capítulos alternativos, em função do tempo lectivo  
  efectivo e das (eventuais) preferências dos alunos.[2]

2.2. Estratégias de ensino adoptadas antes de integrar o projecto e-learningUP | 2003-
2004

a)Economia e Desenvolvimento Regional

As estratégias de ensino possíveis são, a nosso ver,  limitadas por três questões fundamentais:
 •tratar-se de uma disciplina que introduz, pela primeira vez no plano de curso da  
  licenciatura em Economia, a dimensão espacial dos fenómenos económicos;
 •a natureza teórico-prática das aulas;
 •o rácio elevado de alunos por docente e a dimensão da equipa docente.
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Em consequência as aulas são essencialmente expositivas. Desde o início que houve a preocupação de 
incentivar a participação dos alunos nas aulas e a capacidade de investigação dos alunos. Assim, em 
alguns anos lectivos, os alunos tinham que realizar um trabalho escrito sobre um dos itens do programa 
e apresentar esse trabalho na turma, recorrendo muitas vezes a apresentações em power point. Esses 
trabalhos foram editados pela secção de reprografia e depositados na Biblioteca da FEP. 
Contudo, nos últimos anos, vimo-nos obrigados a abandonar esta componente da avaliação quer 
devido à dificuldade em acompanhar um número elevado de grupos de trabalho e controlar a qualidade 
das apresentações produzidas, quer devido à sobrecarga dos alunos do 5º ano, muitos dos quais têm 
disciplinas em atraso. Procurou-se então ilustrar algumas aulas com materiais produzidos em suporte 
informático, os quais substituíram, inicialmente, os tradicionais acetatos. 

b) Economia Urbana
A disciplina de EU é de opção. Tem uma única turma e o número de alunos presente na aula ronda os 
25. O carácter da disciplina e a opção por uma referência contínua à realidade portuguesa, permitiu 
criar um espaço para a participação dos alunos, através de trabalhos de grupo (2 ou 3 alunos) incidindo 
sobre um ponto particular do programa e sobre a realidade portuguesa. Esses trabalhos são sempre 
apresentados nas aulas – incentivando-se o recurso ao power  point – e incidem sobre matéria que é 
objecto de avaliação.

2.3. Descrição da utilização das TIC antes de integrar este projecto, desde documentação 
básica a materiais on-line já existentes

a) Economia e Desenvolvimento Regional
Antes de integrar o projecto a disciplina dispunha, desde o ano lectivo de 2002-2003, de uma página na 
Internet, alojada na página da Faculdade.
No início, o recurso às tecnologias de informação e comunicação (TIC) recorria a uma área específica da 
disciplina, na área public da Intranet da Faculdade. Visava-se reunir coerentemente todos os materiais 
de apoio ao processo de ensino e de aprendizagem, substituindo as clássicas fotocópias e garantindo 
o acesso de todos os alunos a esses materiais. A passagem da Intranet para a Internet resultou da 
“pressão” dos alunos e do número reduzido de postos de trabalho na FEP. Pretendeu-se assim 
satisfazer, essencialmente,  os pedidos de alunos residentes fora do Porto ou de alunos trabalhadores, 
para os quais o acesso à Intranet era mais difícil.
Nessa página os alunos podiam aceder ao programa, bibliografia, plano das aulas e respectivos 
sumários e materiais de apoio, além de testes dos anos lectivos anteriores e correspondentes 
resoluções. A página proporcionava também links a associações da área da Ciência Regional e 
comunicação (dúvidas e sugestões), via e-mail, com os docentes. 
Os materiais disponibilizados on-line eram essencialmente documentos HTML ou PPT. Como este 
último formato era relativamente pesado, optou-se por documentos word ou pdf.

b) Economia Urbana
A disciplina conta com uma página própria alojada na página da FEP, desde o ano lectivo de 2001-2002. 
Essa página permite o acesso, on-line, ao programa, bibliografia, testes dos anos transactos, sumários 
das aulas, regime de avaliação e avisos vários. 
Inicialmente estiveram também disponíveis na página um conjunto de materiais desenvolvidos 
especialmente para as aulas. A partir do ano de 2003-2004 esses materiais emigraram para o curso on-
line da disciplina, disponível na plataforma WEBCT da Universidade do Porto (webct.up.pt). 
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2.4. Dados estatísticos de anos anteriores relativos à disciplina

A FEP dispõe, há vários anos, de estatísticas relativas a todas as disciplinas da licenciatura. Nas  tabelas 
2 e 3   apresenta-se uma síntese dos resultados de frequência das duas disciplinas em causa. 

a) Economia e Desenvolvimento Regional

Fonte: * FEP – Conselho Pedagógico, Estatísticas dos regimes de avaliação nas licenciaturas em 
Economia e Gestão, vários anos
**FEP – Sigarra, Estatísticas de Resultados
Tabela 2: Economia e Desenvolvimento Regional – alguns dados estatísticos

A disciplina de EDR apresenta um número elevado de alunos inscritos, se bem que se note uma 
tendência decrescente. A taxa de sucesso da disciplina é elevada e a nota média, oscilando entre os 12 
e os13 valores, tem estado ligeiramente acima da média obtida pelos estudantes da licenciatura nas 
disciplinas obrigatórias.
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b) Economia Urbana

Fonte: Elaboração própria a partir dos livros de termos da disciplina
Tabela 3: Economia Urbana– alguns dados estatísticos

Nos últimos anos esta disciplina tem um número de alunos avaliados que ronda os trinta, apresentando 
taxas de sucesso muito elevadas, em linha com o que se observa nas outras disciplinas de opção da 
licenciatura em Economia. Tradicionalmente as médias das disciplinas de opção são mais elevadas do 
que as das disciplinas obrigatórias. É esse o caso de EU, cuja nota média se situou, nos últimos anos 
lectivos, nos 16 valores. 

3. Motivação

3.1. Motivação para aderir ao projecto
Em ambas as disciplinas a motivação para aderir ao projecto tem que ser entendida como o culminar 
de um processo gradual de desenvolvimento de materiais em suporte informático. Este processo 
teve como motivação inicial tornar acessível aos alunos, muitos dos quais residentes fora do Porto 
e/ou estudantes trabalhadores, os materiais que inicialmente eram disponibilizados sobre a forma 
de acetatos. A opção escolhida na altura – editar esses materiais numa área específica da Intranet da 
faculdade – cedo revelou as suas limitações. Os alunos desempenharam aí um papel fundamental 
porque, não obstante a melhoria que esse passo representou – cedo solicitaram um acesso a partir 
do exterior da faculdade, o que só se revelou possível, fazendo migrar os materiais para a página da 
faculdade na Internet. 
Não dispondo os docentes de formação específica na área de construção de páginas na Internet, a 
primeira página (de EU) foi construída recorrendo à ajuda dos colegas da secção de informática da 
faculdade. 
A formação ministrada pelo GATIUP, em 2002, revelou-se decisiva para o desenvolvimento das 
páginas próprias destas duas disciplinas. O projecto e-learning afigurou-se-nos como o culminar deste 
processo permitindo-nos aceder a soluções mais adequadas e criar novos instrumentos e materiais de 
ensino, fomentando ao mesmo tempo um maior uso das novas tecnologias por parte dos alunos. 
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3.2. Expectativas iniciais

 •aumentar a eficiência na disponibilização de conteúdos de aprendizagem;
 •permitir o acesso a conteúdos de aprendizagem por alunos não residentes na área do Porto  
  e/ou trabalhadores estudantes;
 •aumentar a interacção e o contacto com os alunos;
 •lançar as bases de um curso on-line, modular, cujos módulos possam servir de apoio  
  à leccionação  de matérias da área da ciência regional quer ao nível da licenciatura, quer da  
  pós-graduação.

4. Objectivos

4.1. Identificação dos objectivos

No ano lectivo corrente:
 •Melhorar as condições de ensino e de aprendizagem;
 •Promover uma aprendizagem contínua;
 •Fomentar o uso de recursos electrónicos como instrumento de pesquisa, na área da  
  economia regional e urbana;
 •Disseminar, de forma rápida e universal (a todos os alunos) sumários, bibliografia,  
  conteúdos de aprendizagem;
 •Desenvolver conteúdos de apoio a todas as unidades lectivas;
 •Desenvolver ferramentas de avaliação on-line.
A prazo:
 •Criar um curso on-line de Economia Regional e Urbana, em língua portuguesa.

4.2. Monitorização e Alteração dos objectivos iniciais

 •Não foi possível, ainda neste ano lectivo, desenvolver e integrar no curso, ferramentas de  
  avaliação on-line, pelo que esse objectivo passou a estar incluído no item de “objectivos a  
  prazo”.

5. Modelo/Estratégia

5.1. Descrição do modelo/estratégia utilizado

Não obstante os alunos não serem obrigados a inscrever-se nas turmas, o que confere a estas uma 
composição variável, ao longo do semestre e da semana, nas aulas procura-se desenvolver uma relação 
pedagógica assente no gradual conhecimento recíproco. A estratégia pedagógica adoptada assenta na 
apresentação sequencial e articulada dos conteúdos programáticos e respectiva ilustração. Procura-
se realçar os principais objectivos de cada unidade lectiva, os conceitos fundamentais e recomendar 
leituras adicionais, de aprofundamento dos temas.[3] O desenvolvimento do curso on-line permite 
oferecer aos alunos materiais de apoio ao processo de ensino/aprendizagem e de sistematização das 
matérias, revelando-se particularmente útil para ilustrar aplicações práticas quer dos modelos teóricos 
quer dos métodos e técnicas apresentados. No caso de EDR optou-se por oferecer todos os materiais 
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quer no curso on-line quer na página própria da disciplina na Internet. Em EU apostou-se mais no 
desenvolvimento do curso on-line, mantendo apenas na página da disciplina informação de carácter 
geral.

5.2. Estratégia de integração on-line/off-line

Em ambos os casos, os materiais produzidos em power point foram utilizados  durante as aulas 
presenciais, mas em off-line, recorrendo a um computador portátil e a um data-show. Deve referir-se 
que em EDR, a partir de meados do semestre, por falta de equipamentos na Faculdade, não foi possível 
usar esses materiais na sala de aula. 
Como em regra os materiais em causa estavam disponíveis antes das aulas, os alunos puderam 
imprimi-los e usá-los para tirar apontamentos e/ou consultar durante a aula.  
Alguns dos materiais produzidos e/ou disponibilizados visavam ilustrar conceitos e exemplificar a 
aplicação de métodos e técnicas ao estudo de casos concretos. Recorreu-se, na maior parte dos casos, 
a hiperligações para sites de instituições nacionais que intervêm no domínio do desenvolvimento 
regional e urbano e do ordenamento do território,  permitindo aos alunos um conhecimento mais 
aprofundado da realidade portuguesa.
Em EU, no ano lectivo de 2003-2004,  essa plataforma foi utilizada para a avaliação contínua. As 
questões da quinzena foram publicadas nessa página, devendo os alunos enviar a resposta por e-mail, 
utilizando o correio interno da disciplina ou qualquer outro correio electrónico. Os resultados da 
avaliação também foram aí publicados, antes de afixados nos placards da Faculdade.  
Em ambas as disciplinas usaram-se as ferramentas de correio electrónico para divulgar avisos, 
informações, comunicar com os alunos e o calendário para anunciar prazos, momentos de avaliação, 
etc.
 
5.3. Pontos fortes/pontos fracos do modelo escolhido

Tabela 4: Pontos fortes e pontos fracos do modelo escolhido
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6. Organização e implementação

6.1. Como é que o projecto foi organizado

O desenvolvimento do ensino através da web insere-se num projecto da Universidade do Porto que 
visa “actualizar o ensino presencial com recurso às novas tecnologias”. O curso de ensino à distância 
foi desenvolvido com o apoio do GATIUP, Gabinete de Apoio para as Novas Tecnologias na Educação. 
Se bem que se destine, principalmente, a alunos da Universidade do Porto e, em especial, da FEP, 
pode constituir a base de desenvolvimento de cursos de EU, de pós-graduação, combinando o ensino 
presencial com o ensino à distância. 
Inicialmente o projecto visava apenas a disciplina de EU, para a qual se dispunha já de uma página 
na Internet com uma quantidade substancial de materiais de apoio quer ao processo de ensino quer 
ao de aprendizagem. Contudo, desde o início se pensou que seria possível estendê-lo a EDR, se 
bem que a quantidade de materiais susceptíveis de serem integrados no projecto fosse, neste caso, 
substancialmente inferior.

6.2. Quem é que participou

O projecto de desenvolvimento dos cursos on-line de EDR e de EU, da responsabilidade dos 
respectivos docentes não teria sido possível sem o apoio técnico e pedagógico do GATIUP. O projecto 
contou ainda com a participação de alunos da licenciatura em Economia da FEP, inscritos no ano lectivo 
de 2003-2004 nas disciplinas de EDR e EU, que constituem o público-alvo por excelência dos cursos 
desenvolvidos.

6.3. Que recursos foram utilizados

Recursos humanos: para lá dos dois docentes da FEP envolvidos no projecto, foram usados os recursos 
do GATIUP. 
Recursos materiais para o desenvolvimento dos cursos: foram usados quer os postos de trabalho da 
FEP, quer recursos próprios dos docentes em causa, bem como os recursos do GATIUP, sempre que foi 
requerido apoio técnico e/ou específico para o desenvolvimento de determinados materiais.

Software e outros recursos: Plataforma WEBCT e software vário, licenciado para uso da FEP. 

7. Resultados

7.1. Descrição dos produtos desenvolvidos durante o projecto

Tratando-se do ano de arranque do projecto foi necessário um investimento considerável, em termos 
de tempo e esforço, no desenho da estrutura do curso. 
Quanto aos conteúdos produzidos tratou-se essencialmente de documentos em power point ou pdf, 
documentos de texto, directórios de hiperligações e bancos de imagem.
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(*) alguns destes documentos estavam já disponíveis na página da disciplina

Tabela 5: Estatística dos documentos produzidos pela equipa docente

7.2. Dados estatísticos de utilização das plataformas

Fonte: GATIUP, 2004 Estatísticas de acesso às plataformas
Tabela 6: Estatísticas de acesso às plataformas, ano lectivo 2003/2004

7.3. Resultados dos inquéritos pedagógicos
O número de alunos que responderam ao inquérito pedagógico foi reduzido. Na disciplina de EDR o 
número de respostas obtido não autoriza qualquer comentário. Já na disciplina de EU os respondentes 
representam 40% dos alunos inscritos no curso on-line. 
Nesta última disciplina, os alunos que responderam ao inquérito acedem ao curso quer da faculdade quer 
de casa, utilizam habitualmente o computador para e-mail e pesquisa, consideram que têm facilidade de 
acesso a computador com ligação à Internet e um nível de conhecimentos de informática bom/médio. 
Em geral, acedem à plataforma 2/3 vezes ou 1 vez por semana.
No que refere às características da plataforma os alunos consideram que esta é fácil de utilizar, rápida, 
tem um aspecto gráfico agradável e uma estrutura que permite encontrar facilmente os materiais.
Quanto às questões relacionadas com o conteúdo da plataforma e o seu contributo para o processo de 
aprendizagem os alunos, em regra, consideram que há coordenação entre a componente on-line e a 
componente presencial da disciplina, que a componente on-line ajuda o desempenho na disciplina e 
as ferramentas de comunicação permitem maior proximidade professor/aluno. Os alunos consideram 
ainda que a actualização de conteúdos é feita com regularidade.
Os alunos assinalam, como ponto positivo do uso da plataforma a acessibilidade à informação, devendo 
entender-se acessibilidade como sinónimo de facilidade, universalidade de acesso e rapidez na 
actualização da informação. Curiosamente, os pontos negativos referidos são o reduzido número de 
cursos disponíveis on-line, dificuldades pontuais de acesso e a não disponibilização dos materiais de 
apoio às aulas antes das aulas.
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Finalmente todos os alunos consideram importante que se mantenha a componente on-line da disciplina 
referindo entre outras, as vantagens em termos de organização do estudo, melhor acompanhamento das 
aulas presenciais, facilidade de contacto com o docente.

7.4.Análise de resultados

Fonte:  GATIUP, 2004 Estatísticas de acesso às plataformas
Gráfico 1: Economia e Desenvolvimento Regional – 2003/2004 Hits Mensais

Na disciplina de EDR optou-se, como se disse atrás, por manter em paralelo a página na Internet e 
o curso on-line. Este facto talvez possa explicar, por um lado, o pequeno número de alunos inscritos 
no curso (27.0% dos alunos avaliados) e a tendência decrescente do número de hits mensais. É nossa 
convicção que os alunos, verificando que os dois suportes funcionavam em simultâneo, tenham optado
por aquele que lhes era mais familiar. 
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Fonte: GATIUP, 2004 Estatísticas de acesso às plataformas
Gráfico 2: Economia Urbana – 2003/2004 Hits Mensais

Na disciplina de EU manteve-se a página própria da disciplina na Internet, mas com um conteúdo 
mais restrito. Assim, apenas foram disponibilizados na página os sumários, programa, bibliografia, 
calendário de avaliação, testes e e-mail, remetendo-se os alunos para o curso on-line, no qual podiam 
encontrar, além daqueles materiais, textos, apresentações em power point, imagens, estatísticas, 
questões de avaliação contínua e as ferramentas de comunicação. Na actualização dos materiais 
privilegiou-se sempre o curso on-line. Isto é, os materiais comuns estiveram disponíveis no curso on-
line antes de estarem disponíveis na página da Internet. 
Pode observar-se que os picos de acesso ao curso on-line coincidem com os meses em que ocorrem 
momentos de avaliação (Abril e Junho), se bem que as visitas ao curso sejam sempre numerosas. 

Note-se que tratando-se, em ambos os casos, de disciplinas do 5º ano, se esperaria que os alunos 
inscritos no curso on-line de economia urbana estivessem também inscritos no curso on-line de 
economia e desenvolvimento regional. Contudo apenas um quarto dos alunos inscritos no curso on-
line de EU estavam inscritos no curso on-line de EDR, não obstante se tratar, neste último caso, de uma 
disciplina obrigatória. 

8. Conclusão

8.1. Análise crítica do projecto tendo em conta os objectivos e as expectativas

A avaliação global do projecto, no que refere às disciplinas de EDR e de EU não pode deixar de ser 
positiva. Em regra, os objectivos iniciais foram atingidos e as expectativas cumpridas. Para lá do 
conjunto de documentos que foram produzidos no âmbito do projecto, devem referir-se, como 
aspectos muito positivos,  o desenvolvimento de competências na área de e-learning e das TIC quer por 
parte da equipa docente quer por parte dos alunos, e o aprofundamento da relação pedagógica e pessoal 
com os alunos através do uso das ferramentas de comunicação.   
No cômputo global do projecto cumpre assinalar  que, em alguns objectivos,  se ficou aquém do 
inicialmente previsto: não foi possível desenvolver ferramentas de avaliação on-line nem dinamizar 
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ferramentas de comunicação síncronas. Também no que refere à produção de materiais de apoio ao 
processo de ensino e de aprendizagem se ficou aquém do desejável, sobretudo na construção de bancos 
de imagem e simulações.  
Por outro lado, houve claramente um deficit de hardware e periféricos, que impediu, num número 
significativo de unidades lectivas, a utilização dos materiais produzidos nas aulas presenciais e/ou a 
utilização de componentes on-line.  
Um dos aspectos que nos parece carecer de mais atenção prende-se com a monitorização dos 
resultados. Para esse efeito o inquérito pedagógico é um instrumento fundamental, pelo que há que 
rever as estratégias utilizadas de modo uma maior taxa de resposta. 
Também não foi possível integrar as estatísticas de acesso ao curso on-line com os resultados 
de avaliação, de modo a avaliar se a componente on-line tem (ou não) um efeito positivo no 
aproveitamento dos alunos.

8.2. Trabalho futuro
 
Dando por adquirido que estão disponíveis as condições necessárias à continuação do projecto, quer no 
que refere a recursos humanos – o apoio técnico e pedagógico do GATIUP – quer a recursos materiais 
- equipamentos portáteis e projectores - os objectivos para o ano lectivo de 2004-2005 são:
 •Integração dos conteúdos com o sistema de informação da FEP, de modo a que os alunos  
  tenham acesso ao curso on-line a partir do momento em que se inscrevem na disciplina;
 •Desenvolvimento de questionários, simulações e actividades interactivas de auto- 
  avaliação;
 •Desenvolvimento de componentes de avaliação on-line, complementares da avaliação  
  tradicional;
 •Desenvolvimento de materiais de ensino, complementares das aulas presenciais e  
  disponíveis on-line;
 •Desenvolvimento de trabalhos on-line, quer individuais quer de grupo;
 •Exploração das ferramentas de gestão de conteúdos e de acessos;
 •Exploração de ferramentas de comunicação, sobretudo das ferramentas síncronas,  
  dinamizando a discussão em torno de temas actuais de economia regional e urbana;
 •Aumentar a interactividade e partilha de recursos entre as duas disciplinas desenvolvendo  
  módulos que possam ser utilizados por ambas as disciplinas;
Pretende-se, com estes objectivos, lançar as bases para, num futuro próximo, criar um curso on-line 
de Economia Regional e Urbana, organizado em módulos, que combine a componente de ensino à 
distância com um número limitado de sessões presenciais e seja susceptível de utilização tanto ao nível 
da licenciatura como da pós-graduação. 

Referências

[1] Documento de apresentação da disciplina de Economia e Desenvolvimento Regional
[2]  Proposta de criação da disciplina de Economia Urbana
[3] EDR - Ficha de disciplina. Processo de avaliação do ensino universitário. Guião de Auto-avaliação.
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IDENTIFICAÇÃO DA DISCIPLINA

Nome: Análise de Dados
Faculdade: FEP (Mestrado em Ciências Empresariais)
Semestral (1º semestre)
Plataforma: LUVIT
Nº de alunos: aprox. 50
Equipa docente: Adelaide Figueiredo (aulas Teóricas) e Pedro Campos (aulas práticas)

Contextualização
A disciplina de Análise de Dados do Mestrado em Ciências Empresariais tem como objectivo formar 
o aluno em métodos de análise multivariada de dados, de modo a dotá-lo de ferramentas que lhe 
permitam extrair informação, potencialmente útil do ponto de vista de um decisor, a partir de uma 
base de dados multivariados. São estudados os fundamentos teóricos das diferentes metodologias 
abordadas, as quais são ilustradas com casos práticos abordados em aulas práticas de iniciação à 
utilização do sofwtare SPSS, nas quais se exemplifica a utilização do package na aplicação dos métodos 
leccionados.

Antes de integrar o projecto e-learningUP|2003-2004, a disciplina era leccionada através dos métodos 
clássicos de exposição da matéria (quer nas aulas teóricas, quer nas aulas práticas), exclusivamente no 
regime presencial. Os materiais fornecidos aos alunos, podiam ser importados a partir da página da 
discilpina na Internet, contendo:
 •textos de apoio para a utilização dos packages estatísticos SPSS e SPAD, com vista à  
  elaboração de um trabalho final da disciplina
 •ficheiros com dados de teste onde algumas técnicas estatísticas podem ser utlizadas 
 •ficheitos de saída (outputs) do SPSS e do SPAD

A introdução da disciplina no projecto e-learningUP|2003-2004, fez-se através das aulas práticas, 
onde há necessidade de garantir alguma liberdade aos alunos no treino dos métodos estatísticos 
apresentados.

Motivação
Análise de Dados é uma disciplina do Mestrado em Ciências Empresariais cujos alunos, na sua maioria, 
são estudantes-trabalhadores. Para estes, é necessário garantir alguma flexibilidade nos horários de 
estudo, no acesso a materiais e no contacto com docentes. Estas ideias de comunicação “em horário 
flexível” criaram alguma expectativa inicial nos alunos.

Objectivos
Os principais objectivos na integração da disciplina de Análise de Dados no projecto e-
learningUP|2003-2004, foram: 
 •aumentar a participação dos alunos na disciplina
 •fomentar a troca de ideias para a realização de um trabalho prático a entregar no final do  
  semestre.

É de notar que o número de alunos nas sessões presencias aumentou, face ao ano anterior.
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Modelo/estratégia
Para atingir os objectivos propostos procurou-se:
 •melhorar o acesso dos alunos aos recursos disponibilizados;
 •flexibilizar o acesso dos alunos aos docentes e permitir a troca de ideias entre alunos  
  através da discussão síncrona ou assíncrona.

Os materias relativos às aulas práticas foram inseridos exclusivamente na plataforma LUVIT, podendo, 
assim, ser consultados ou importados pelos alunos. Os materiais off line (distribuídos apenas em 
suporte papel) diziam respeito apenas à componente de aulas teóricas.
 
Importa referir que acabou por não se utilizar comunicação assíncrona, prevista sob a forma de um 
fórum de discussão.

Organização E Implementação
A página da disciplina contém algumas referências úteis (tais como o programa, contactos dos 
professores, etc.), bem como uma ligação para a plataforma LUVIT, validada através de login/password. 
A utilização da plataforma LUVIT permitiu, entre outros aspectos:

•criar um meio privilegiado de contacto entre alunos e docentes por forma a difundir,                
entre todos, os materiais didácticos e outros recursos, de forma fácil e eficaz, em  
quetodos podem participar autonomamente, sem haver necessidade de intervenção de     
especialistas informáticos;
•realizar aulas virtuais em horários nocturnos ou ao fim de semana;

Os alunos inscritos acederam à plataforma e puderam importar os textos de estudo e aceder aos outros 
conteúdos disponíveis (calendário de sessões, ficheiros de trabaho, etc). 

As sessões foram organizadas da seguinte forma (o calendário das sessões práticas esteve disponível na 
plataforma):
 •quatro sessões práticas presenciais
 •três sessões práticas virtuais, sob a forma de chat, sendo que a última foi realizada na  
  véspera da entrega do trabalho prático.

Apenas um grupo mais restrito de alunos participou nas aulas virtuais, em que foram abordados, em 
horário nocturno ou ao fim-de-semana, alguns aspectos relevantes dos trabalhos em curso. Os alunos 
colocaram questões sobre os seus trabalhos, que eram partilhadas por todos os participantes na sessão 
virtual e fizeram comentários aos trabalhos dos outros colegas, quando solicitado. Estas sessões virtuais 
vieram a revelar-se muito úteis como complemento às sessões presenciais, pois os alunos não tiveram 
todos que se deslocar fisicamente à faculdade para nelas participarem (excepto nos casos dos alunos 
que não possuiam computador pessoal).

Resultados
Como resultado esperado, antevia-se que os alunos, através da autonomia que conseguissem ganhar 
através das ferramentas colocadas à sua disposição, melhorassem os níveis de eficácia no processo de 
ensino/aprendizagem. 
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Efectivamente, os alunos foram mais interventivos e sentiu-se um aumento no feedback automático 
das actividades de aprendizagem do estudante. O docente que acompanhou os alunos nos trabalhos 
práticos notou, nomeadamente:
 •uma diminuição da “distância” entre os alunos e os docentes, cujos contactos aumentaram  
  neste ano lectivo (os contactos por via electrónica ultrapassaram os contactos pessoais  
  directos); 
 •uma melhoria da qualidade dos trabalhos  entregues no âmbito desta disciplina.

Na plataforma LUVIT foram utlizados o chat, a possibilidade de importação e  de consulta de materiais. 
O correio electrónico da plataforma não foi utilizado (mantiveram-se os contactos via correio 
electrónico pessoal habitual).

O seguinte quadro sintetiza a utilização da plataforma neste ano lectivo:

Disciplina:  
Análise de  Nº de alunos 
Dados (FEP) que acederam à 
  plataforma Hits Hit/aluno
 
          48  1497        31

Em geral, os resultados parecem animadores, tendo em conta que esta disciplina funciona num regime 
blended-learning, tirando partido, por isso, de um regime misto presencial/a distância.

Conclusão
Não é habitual que as disciplinas disponham de áreas onde é possível fazer sessões síncronas a 
distância. Na disciplina de Análise de Dados, pudemos implementar a realização de aulas com a 
presença virtual do professor e alunos, em datas acordadas previamente, tendo em conta as ocupações 
de cada aluno, pelo facto de o mestrado em Ciências Empresariais se realizar em horário pós-laboral. 
Os alunos ganharam assim maior autonomia, pois puderam acompanhar a componente prática da 
cadeira e colocar questões directamente ao professor, mesmo não estando presentes na Faculdade.

Este tipo de metodologia de suporte de ensino/aprendizagem foi muito gratificante, quer para o 
docente, quer para os alunos. Notou-se maior intervenção directa, por parte dos alunos envolvidos, 
devido à autonomia inerente à disponibilização destas plataformas.

Como pistas para trabalhos futuros, poderemos apontar um eventual interesse no aumento de aulas 
práticas virtuais sob a forma de sessões síncronas a distância (via chat), e a necessidade em melhorar a 
organização (que depende apenas do professor...), no sentido da utilização do correio electrónico e do 
fórum de discussão da plataforma.
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IDENTIFICAÇÃO DA DISCIPLINA
Nome da disciplina: Matemática
Faculdade: Economia
Tipo: anual
Plataforma: WebCT
N.º de Alunos:  248
Docente: Paulo José Abreu Beleza de Vasconcelos

Contextualização
A disciplina de Matemática integra, no ano lectivo em apreciação, o 1º ano da Licenciatura em Gestão e 
incorpora, na sua grande maioria, as matérias leccionadas nas disciplinas de Matemática I do 1º ano e 
de Matemática II do 2º ano da licenciatura em Economia. Está organizada em aulas teóricas (1:30 horas 
semanais) e práticas (3:00 horas semanais). As aulas teóricas têm um caracter expositivo e as aulas 
práticas são dedicadas à discussão e resolução de problemas, usando os resultados das aulas teóricas.
A disciplina divide-se em 2 módulos: Álgebra Linear e Cálculo Integral e Diferencial. Na parte de 
Álgebra Linear, pretende-se que os alunos entendam os conceitos básicos e sejam capazes de os 
aplicar, fazendo uso de propriedades e teoremas. Alguns destes conceitos e resultados são essenciais 
no estudo de funções reais de várias variáveis. Na parte de Cálculo Integral e Diferencial, pretende-se 
que os alunos sejam capazes de fazer o estudo de funções reais de várias variáveis reais, reconhecendo 
as funções reais de variável real, estudadas no Ensino Secundário, como caso particular deste estudo. 
É dada importância ao significado geométrico dos conceitos matemáticos que permita a aplicação 
destes conceitos a outras matérias. A aplicação das matérias estudadas em problemas de Economia e 
de Gestão são sempre que possível divulgadas. As matérias são leccionadas com a profundidade que se 
justifica numa licenciatura em Gestão (e em Economia), sendo exigido rigor de linguagem e lógica na 
exposição. É uma prioridade nesta disciplina evitar a memorização quando esta não é acompanhada de 
compreensão.
A avaliação baseia-se no chamado regime supletivo definido no Regulamento de Avaliação de 
Conhecimentos: ou dois testes, ambos com igual ponderação, ou um exame final. O primeiro teste 
realiza-se na época de avaliação para o primeiro semestre e o segundo teste coincide com o exame final 
pelo que os alunos terão de optar entre um e outro antes do início da prova.
Antes da integração neste projecto e-learningUP|2003, já era disponibilizada uma página web da 
disciplina  que, para além de um conjunto alargado de informação sobre o modo de funcionamento 
desta (objectivos, programa, bibliografia recomendada e textos complementares, método de avaliação 
e sumários das aulas teóricas), funcionava como repositório de material de apoio às aulas teóricas e 
práticas disponibilizando as transparências das aulas teóricas, as folhas de exercícios para guião das 
aulas práticas e os testes e exames dos anos anteriores.
Nesta disciplina sempre foram usados, nas aulas teóricas, sistemas de video-projecção e retro-
projecção, software específico de Matemática (Maple  e Matlab ) e de uso mais geral (Excel, PowerPoint 
e Word do Office ). 
A disciplina funciona em moldes comparáveis desde o ano lectivo de 1998/1999. Na Tabela 1. 
apresentam-se os dados estatísticos da disciplina antes de integrar este projecto.
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Tabela 1. Dados estatísticos sobre a disciplina de Matemática antes da utilização da componente e-
learning

Uma análise a estes resultados mostra que um número crescente de alunos não se sujeita ao 
processo de avaliação no decurso dos anos lectivos (inscritos/avaliados). Esta situação mereceu uma 
análise cuidada. A adopção de novas tecnologias no ensino da disciplina poderia motivar os alunos 
incentivando-os a um acompanhamento mais próximo das matérias e consequentemente, dar-lhes 
maior confiança para se submeterem ao necessário processo de avaliação.

Motivação
A motivação por detrás da génese deste curso on-line  foi a de abrir aos alunos novas possibilidades 
de complementarem o seu estudo. Uma abordagem e-learning complementar às aulas presenciais 
significa uma mais valia quer pela disponibilidade temporal quer pela potencialidade em motivar 
alguns alunos.
A motivação para aderir ao projecto fundamentou-se em aumentar a interacção aluno-professor, 
complementar o modelo tradicional de ensino com a introdução de novas tecnologias, permitir que 
o processo de aprendizagem fosse contínuo (não o processo de avaliação), autonomizar o processo de 
aprendizagem e gerir eficazmente a informação. 
As expectativas iniciais foram induzir maior motivação aos alunos e melhorar a taxa de aprovações.

Objectivos
O principal objectivo subjacente à elaboração deste curso on-line no âmbito da disciplina de 
Matemática foi complementar o ensino presencial e apoiar alunos de pós-graduação na recapitulação 
de matérias. A ideia passa por estimular a compreensão da Matemática a alunos da licenciatura e 
ilustrar a Economistas e Gestores a Matemática como instrumento essencial para a modelação e 
resolução de problemas económicos e de ciências empresariais. Adicionalmente, a possibilidade de 
controlar os acessos ao curso permite a disponibilização de material e de informação que de outro 
modo poderia ser problemática.
Os objectivos subjacentes à elaboração deste curso on-line foram:
 •Criar um repositório seguro e controlável de documentos;
 •Disponibilizar as aulas e outro material de apoio;
 •Promover a autonomização e a auto-aprendizagem;
 •Aumentar a auto-confiança dos alunos;
 •Desenvolver conteúdos específicos.
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Modelo/estratégia
O modelo/estratégia seguidos foram o de compatibilizar o curso on-line com as aulas presenciais 
complementando-as, nomeadamente na ilustração de exemplos de aplicação dos assuntos estudados 
em Economia e Gestão. Em geral não se dispõe de tempo nas aulas presenciais para dar a conhecer 
estas aplicações, e para alunos que não de Matemática tal ilustração é a melhor forma de integrar um 
curso mais abstracto nos conhecimentos que o aluno espera receber quando opta por uma licenciatura 
em Economia ou Gestão.
Para que este modelo funcionasse o acesso ao curso on-line não foi obrigatório (tanto mais que se 
tratam de alunos do 1.º ano). Os conteúdos foram construídos e disponibilizados de forma a que 
alunos que só frequentassem as aulas presenciais e alunos que só frequentassem o curso on-line 
estivessem em perfeita igualdade de circunstâncias perante a prova de exame final. Com esta estratégia 
a complementaridade é total permitindo, por exemplo, que a falta de um aluno a uma aula presencial 
seja facilmente colmatada.
A complementaridade criada não significa sobreposição. Em particular a discussão e resolução de 
muitos exercícios é feita nas aulas práticas. Na parte on-line do curso são fornecidos os enunciados 
desses exercícios e exemplificadas as resoluções de alguns problemas devidamente tipificados. Por 
outro lado só na componente on-line foi integrado um conjunto de pequenos testes de auto-avaliação 
aos quais o aluno se pode submeter para se aperceber do seu grau de conhecimento face às exigências.
Resultam desta estratégia híbrida só pontos favoráveis para os alunos , destacando-se a liberdade deste 
em adoptar ou não a componente on-line, e a flexibilidade e independência de estudo. O único ponto 
desfavorável, a suportar pelo docente, está no tempo requerido para construir e manter actual o curso 
na plataforma de e-learning.

Organização E Implementação
Foi seguida uma abordagem sistemática e modular dos assuntos tratados nas disciplinas de Matemática 
em licenciaturas de Economia e de Gestão (Figura 1.).
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Figura 1. Screen shots de navegação no curso

Os módulos são baseados em aulas sendo cada aula composta por: resumo teórico sobre os conteúdos 
em estudo, exemplos práticos, exercícios resolvidos e exemplos de aplicação em Economia e em 
Gestão. Todo o trabalho foi desenvolvido exclusivamente pelo docente1.
Os textos foram produzidos em .doc ou .tex e posteriormente todos convertidos para .html de forma 
a não pesar a consulta dos conteúdos, com excepção dos exames de anos lectivos anteriores que são 
disponibilizados em .pdf. Os textos foram, sempre que possível, enriquecidos com informação gráfica 
em formato .gif ou .jpeg. Foram desenvolvidos novos módulos, muito apreciados pelos alunos: testes 
de auto-avaliação e tópicos de resolução dos testes e exames dos anos anteriores. Os primeiros são 
também disponibilizados em .html e são de escolha múltipla e os segundos em .pdf.
A incerteza quanto à plataforma de e-learning a fixar de futuro criou problemas adicionais de 
desenvolvimento dado que todos as funcionalidades de elaboração de testes pelo WebCT não foram 
utilizadas por receio de perda de informação quando de uma possível migração para outra plataforma. 
Mesmo existindo software que auxilia ao desenvolvimento deste tipo de documentos, o facto de 
os enunciados e respostas terem de conter simbologia matemática torna por vezes penosa a sua 
elaboração.
Aproveitando as potencialidades do WebCT foram explorados o calendário, o email interno e todas as 
ferramentas de gestão de informação e de alunos (Figura 2.).
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Figura 2. Screen shot do menu inicial com a exploração de algumas das potencialidades do WebCT

Resultados
Sendo que o curso on-line desenvolvido não é de caracter obrigatório mas antes facultativo, os 
resultados são sempre mais difíceis de contabilizar. Do ponto de vista qualitativo não parece existir 
qualquer ponto desfavorável. O único senão poderá ser o facto de muitos alunos não terem acesso a 
computador com ligação de rede em casa. Esta situação tem cada vez menor impacto fruto da maior 
disponibilidade por parte da FEP em dotar a escola de recursos informáticos suficientes. Mais 
recentemente a iniciativa e-U tenderá a minimizar ainda mais este impacto negativo. Do ponto de 
vista quantitativo, a aderência manifestada encoraja a continuação deste projecto. As vantagens para os 
participantes foi imensa sendo comensurável através do elevado número de hits realizados e sobretudo 
através dos inúmeros email’s internos trocados entre docente e alunos.
De acordo com a informação recolhida e disponibilizada pelo GATIUP, frequentaram o curso on-line 
em 2003/2004 51 alunos, o que representam cerca de metade do número clausus, sendo que o número 
de hits totais no início do curso foi de pouco mais de 500 em Novembro, tendo chegado aos cerca de 
2500 em Julho. Estes resultados são muito animadores e revelam uma adesão crescente dos alunos à 
plataforma de ensino desenvolvida. Foram ainda trocadas 88 mensagens de email interno.
Em relação aos resultados dos inquéritos pedagógicos destacam-se, resumidamente, as respostas dos 
alunos.
 •Pontos positivos da plataforma de e-learning:
 -Facilidade de acesso às aulas leccionadas;
 -Acesso fácil ao material de apoio;
 -Disponibilização de exames dos anos anteriores e dos tópicos de resolução.
 •Pontos negativos da plataforma de e-learning:
 -Informação complementar às aulas teóricas deveria ser em maior quantidade;
 -A parte prática da disciplina poderia ter um componente on-line mais desenvolvida.
 •Importância da componente on-line:
 -Acessibilidade aos conteúdos do curso em qualquer lugar e a qualquer hora;
 -Complementaridade às aulas presenciais;
 -Fomento da comunicação professor-aluno;
 •Motivação para utilização da plataforma de e-learning:
 -Segurança de saber que se encontra na plataforma todo o material necessário para  
    apreender as matérias;
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 -Fornecimento de material para melhor acompanhar as aulas presenciais;
 -Complementar o trabalho das aulas presenciais.

Da Tabela 2. (complementada pela Tabela 1.) verifica-se que a partir do ano lectivo 2002/2003 com 
a introdução da componente on-line a percentagem de inscritos/avaliados passou desde 2001/2002 
de 48,4% para 66,4% no ano seguinte e para 72,7% no presente ano. Estes dados apontam para uma 
maior confiança dos alunos em se submeterem ao processo de avaliação, revelando que compreendem 
melhor as matérias leccionadas. Como consequência a percentagem de aprovações atingiu nestes 
últimos 2 anos valores na casa dos 70%, invertendo os maus resultados do ano de 2001/2002 e 
permitindo iniciar um processo de “emagrecimento” em relação ao número de alunos inscritos que 
vinha a aumentar gradualmente desde 1998/1999 . No início do ano lectivo de 2002/2003 o número de 
alunos inscritos era 2 vezes e meia o número clausus.

Tabela 2. Dados estatísticos sobre a disciplina de Matemática depois da utilização da componente e-
learning

Conclusão
A motivação inicial mantém-se inalterada e os resultados obtidos até ao momento reforçam essa 
motivação.
O trabalho futuro passará por uma reformulação da sequência de apresentação de matérias tendo em 
conta a reestruturação de curso que vai ter lugar já no próximo ano lectivo. Em simultâneo pretende-se 
criar um maior número de testes de auto-avaliação, criar uma área de links de interesse quer histórico 
quer suplementar ao curso, e desenvolver animações tornando o curso mais interactivo. Fica também 
para reflectir a possibilidade de considerar módulos que apenas sejam apresentados no curso on-line e 
não nas aulas presenciais, tornando a componente on-line do curso obrigatória.
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ESTATÍSTICA (GESTÃO) NO PROJECTO E LEARNINGUP|2003-2004

Jorge Manuel Correia Pereira
Professor Auxiliar da FEP
Disciplina de Estatística (Gestão) da Faculdade de Economia
Disciplina anual com aulas teóricas (1,5 horas semana) e práticas (3 horas semana)
Plataforma utilizada: WebCT
Número Alunos: 308 (dos quais apenas 127 se registaram no WebCT)

Justificação e motivação
Uma das disciplinas que participou no projecto E-Learning2003 foi Estatística da licenciatura em 
Gestão da Faculdade de Economia. Esta disciplina é uma disciplina anual obrigatória, fazendo parte do 
2º ano do plano de estudos em vigor no ano lectivo de 2003/2004, sendo portanto uma disciplina que 
faz parte da formação básica essencial para um licenciado em Gestão por esta Faculdade.
Esta disciplina no ano lectivo de 2003/04 tinha 308 alunos inscritos, contra 286 no ano lectivo de 
2002/03 e 239 no ano lectivo de 2001/02 (ver Tabela 1). Apresenta taxas de aprovação (aprovados 
sobre avaliados) nos dois anos lectivos anteriores de 71.5% em 2002/2003 e de apenas 59.8% em 
2001/02, mas a percentagem de avaliados é muito baixa, sendo de 38.5% em 2001/02 (apenas 92 alunos 
avaliados) e de 45.5% em 2002/03 (130 alunos avaliados).

Tabela 1 – Tabela com os números de inscritos, avaliados e aprovados e respectivos rácios nos anos 
lectivos de 1997/98 a 2002/03.

Nos anos lectivos anteriores, o método de ensino consistia em aulas teóricas em que se expunha 
a matéria teórica com exemplos práticos, sendo essencialmente utilizado o quadro de giz. Os 
apontamentos fornecidos aos alunos eram em pequena quantidade e o modo de os fazer chegar aos 
alunos era principalmente através de um centro de fotocópias existente na Faculdade. Nas aulas 
práticas os alunos são convidados a resolver exercícios com o apoio de um docente, que depois nos 
casos em que os alunos têm maiores dificuldade é apresentada uma resolução completa e comentada.
A disciplina tinha desde alguns anos uma página própria [1] onde existia a informação essencial da 
disciplina, nomeadamente objectivos, programa, bibliografia recomendada, método de avaliação, 
testes e exames de anos anteriores com resoluções, proposta de trabalho e sumários das aulas teóricas.
A principal motivação para aderir ao projecto de e-learning era a de fazer aumentar a taxa de alunos que 
frequentam a disciplina, fazendo aumentar a quantidade e a qualidade da informação disponível. Desta 
forma, para tornar possível esta disponibilidade de informação era necessário que se construísse uma 
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plataforma de comunicação que tivesse as seguintes funcionalidades disponíveis:
 –possibilidade de ter acesso a mais informação, que deverá estar mais protegida e mais bem  
   organizada, que se não for deste modo há muitas reservas em ser disponibilizada para os  
   alunos online;
 –possibilidade de ter acesso a provas de auto-avaliação onde os alunos poderão testar os  
   seus conhecimentos;
 –possibilidade de ter acesso a um agenda sobre as datas mais importantes relacionadas com  
    a disciplina;
 –possibilidade de facilmente esclarecer dúvidas, através de mail ou de fóruns de discussão,  
   sem haver necessidade de se deslocar ao estabelecimento de ensino;
 –possibilidade de conferenciar online com os docentes ou outros colegas da disciplina,  
   através do chat.

Objectivos
Neste projecto pretendia-se construir conteúdos para a disciplina de tal forma que os alunos tivessem 
uma grande quantidade de informação disponível e bem organizada, servindo como um elemento 
fundamental de auxílio às aulas teóricas e práticas.
Desta forma, pretendeu-se melhorar o nível de aprendizagem dos alunos com o auxílio de uma 
plataforma de e-learning. Esta melhoria poderia conseguir-se se for conquistado um maior interesse 
dos alunos por esta disciplina, principalmente os alunos de anos mais avançados que não conseguiram 
aprovação na sua primeira frequência da disciplina. Nesta disciplina, a percentagem de alunos 
repetentes é de cerca de 65% e tem-se acentuado nos últimos anos.
Outro objectivo que estava associado a este projecto estava relacionado com o grau de dificuldade 
da disciplina na opinião dos alunos, que neste momento é elevado, e pretendia-se que fosse 
substancialmente diminuído sem, no entanto, haver na realidade diminuição do nível de exigência do 
grau de conhecimentos que os alunos terão que adquirir para obter aprovação.
Resumindo, as expectativas iniciais para esta disciplina eram:
 –um aumento do grau de interesse dos alunos por esta disciplina;
 –um aumento do nível de aprovação global desta disciplina;
 –aumento do nível de aprovação nos alunos que estão a repetir a disciplina;
 –diminuição aparente do grau de dificuldade da disciplina, tendo em consideração a  
   opinião dos alunos.

Modelo e metodologia
Uma plataforma de e-learning tem as seguintes facilidades que podem ser úteis para atingir estes 
objectivos:
 –elaborar conteúdos online para melhor compreensão de alguns tópicos tradicionalmente  
   mais difíceis para os alunos;
 –elaborar testes de auto-avaliação online para os alunos conseguirem saber se estão a  
    acompanhar a matéria dada ou não;
 –realizar inquéritos online aos alunos sobre aspectos que têm a ver com os conteúdos  
   disponibilizados, assim como com o modo como a disciplina está a ser ensinada e aspectos  
   que poderiam melhorar.
Das duas plataformas disponíveis na Universidade do Porto, o WebCT e o LUVIT, nesta disciplina 
optou-se pelo WebCT. Apesar de não ser tão simples a criação de um curso online nesta plataforma, 
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quando comparado com o LUVIT, o WebCT tem a vantagem de permitir uma maior formatação de todos 
os conteúdos e assim conseguir-se um curso mais personalizado, tendo portanto um maior potencial 
disponível.
Uma das desvantagens da plataforma WebCT está relacionada com o facto das mensagens de correio 
electrónico serem fechadas, isto é, não se poder redireccionar as mensagens de correio electrónico 
para uma caixa de correio externa. Esta desvantagem faz com que esta funcionalidade seja pouco 
utilizada pelos utilizadores, optando-se pelos endereços de correio electrónico noutros servidores.
Outro ponto fraco que existia na plataforma WebCT estava relacionado com o facto de não ser possível 
fazer logout, a não ser que se fechasse a aplicação de navegação. Este inconveniente foi no entanto 
ultrapassado e a versão actual já permite fazer logout.

Organização
Na elaboração da plataforma de e-learning para a disciplina de Estatística participou o regente da 
disciplina que, em coordenação com a equipa do GATIUP, criou um ambiente de e-learning utilizando 
a plataforma WebCT [2], cuja a página de entrada corresponde à imagem da Figura 1. Aproveitando-se 
a informação existente na página antiga da disciplina, foi criado o início de uma plataforma de ensino à 
distância para alunos de Estatística de Gestão.

Figura 1 – Página de entrada que se obtém no link http://webct.up.pt/public/EST/.

Para os alunos acederem a esta página tinham de se registar no WebCT da Universidade do Porto, 
criando um login. Posteriormente, teriam de fazer o auto registo ou pedir acesso ao responsável pela 
disciplina, consoante o auto registo estivesse activo ou não.
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Figura 2 – Aspecto da Homepage da disciplina de Estatística no WebCT.

Na Figura 2 apresenta-se a Homepage da disciplina de Estatística no WebCT. Nesta figura pode-se notar 
o modo como foi organizada e qual a informação que esteve disponível, da qual se salienta os seguintes 
módulos de informação:

Calendário – uma agenda com uma actualização frequente, sendo colocado no calendário avisos de 
alterações de aulas ou salas, avisos de atendimentos antes de provas escritas, avisos de saídas de notas, 
assinaladas as datas importantes, links para testes, pautas e resoluções de testes;
Aulas Teóricas – pasta (ver Figura 3) que inclui, entre outros tópicos, o programa da disciplina, uma 
pasta com apontamentos disponibilizados ao longo do ano (sebentas, acetatos, caderno de exercícios e 
apresentações em slide show), os sumários das aulas teóricas, a bibliografia e o horário;

 

Figura 3 – Aspecto da pasta “Aulas Teóricas” da disciplina de Estatística no WebCT.

Aulas Práticas – pasta (ver Figura 4) que inclui, entre outros tópicos, o programa da disciplina, o 
caderno de exercícios, a lista de exercícios propostos nas aulas práticas, as tabelas e os formulários, o 
horário e a pasta com informação sobre o trabalho prático;
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Figura 4 – Aspecto da pasta “Aulas Práticas” da disciplina de Estatística no WebCT.
 

Figura 5 – Aspecto da pasta “Avaliação” da disciplina de Estatística no WebCT.

Avaliação – pasta (ver Figura 5) que contém toda a informação relacionada com o processo de 
avaliação, nomeadamente as provas que se vão realizando com as respectivas pautas e resoluções, 
provas de anos anteriores com resoluções, as regras de avaliação, o regulamento de avaliação da FEP;
Trabalho – pasta (ver Figura 6) que contém toda a informação relacionada com o trabalho prático 
que os alunos têm de realizar. Nesta pasta está incluída uma folha de cálculo que auxilia os alunos na 
realização do trabalho assim como um guião de como utilizar esta folha de cálculo. Este guião foi feito 
em parceria com o GATIUP;
 

Figura 6 – Aspecto da pasta “Trabalho” da disciplina de Estatística no WebCT.
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links – pasta que inclui alguns sítios da internet com informação relacionada com a disciplina assim 
como sítios onde os alunos poderiam ir procurar informação para a realização do trabalho prático.
Resultados e implementação
O resultado principal foi a implementação de uma futura plataforma de ensino à distância para alunos 
de Estatística de Gestão, que tem todo o interesse em ser continuado o seu desenvolvimento, tendo 
como objectivo a criação de uma disciplina que possa ser oferecida a alunos com dificuldades físicas 
em se deslocar à Faculdade, como é o caso dos trabalhadores estudantes e dos alunos com alguma 
incapacidade física. No ano lectivo de 2003/04 houve uma aluna que fez a disciplina com uma boa 
classificação e contou com a ajuda do e learning (ver a secção 5.1 - Testemunho de um aluno).
Neste ano lectivo de 2003/04 dos 308 alunos inscritos foram avaliados 138 dos quais 100 obtiveram 
aprovação (ver Tabela 1 e Tabela 2). Houve um aumento do número de avaliados (mais 8 alunos 
avaliados) e do número de aprovados (mais 10 alunos aprovados), mas em termos percentuais houve 
um aumento dos aprovados e uma diminuição dos avaliados.

Tabela 2 – Tabela com os números de inscritos, avaliados e aprovados e respectivos rácios no ano lectivo 
2003/04 com a separação entre com login e sem login no WebCT.

Claro que não é possível de saber o que se teria passado se não houvesse a disciplina no WebCT. 
Contudo, fazendo-se uma análise mais detalhada dos alunos que tinham ou não login no WebCT, 
existiam 127 alunos com login, e dos quais 82 foram avaliados e destes 65 obtiveram aprovação. Neste 
caso, conclui-se que a taxa de aprovação foi 79.3%, que é superior à taxa global de aprovação de 74.6%, 
e é claramente superior à taxa de aprovação de 67.9% que se verifica no grupo dos que não têm login 
(38 aprovados em 56 avaliados).
Os 45 alunos com login que não foram avaliados, possivelmente fazem parte do grupo de alunos que 
se registaram mas não acediam frequentemente à disciplina online, que pela análise dos acessos dos 
alunos se conclui que eram em número significativo, ou como aconteceu com alguns, que se registaram 
e nunca mais acederam à disciplina.
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Testemunho de um aluno
“Chamo-me Susana Santos, sou aluna da Faculdade de Economia da Universidade do Porto. Tenho uma 
deficiência física denominada Paralisia Cerebral. Este problema físico, agravou-se no entanto, com a 
manifestação de uma má-formação na parte lombar da coluna vertebral. Tal situação, fez com que as 
ausências nas aulas fossem cada vez mais frequentes, muitas semanas de aulas perdidas. A situação 
foi-se agravando ao longo dos anos, apesar de todos os esforços realizados para me ajudarem. Cheguei a 
uma altura, em que não era fisicamente capaz de andar na faculdade.
Visto sentir-me, psicologicamente, com capacidade de seguir em frente nos meus estudos, tive 
necessidade de criar novas condições físicas de trabalho para mim. Após muito ponderar, decidi 
apresentar ao Conselho Directivo da minha faculdade, a hipótese de ficar em casa a estudar e ir à 
Faculdade apenas realizar as avaliações. O Conselho Directivo, depois de analisar a minha proposta, 
decidiu pô-la em prática.
Este sistema de avaliação, foi-me aplicado no ano lectivo 2003/04. Do meu plano de estudo fez parte 
a cadeira de Estatística, dirigida pelo Sr. Professor Jorge Pereira. Um dos instrumentos de trabalho 
disponibilizados pelo Sr. Professor, foi o WebCT, criado por si. Este WebCT, foi fundamental e 
imprescindível, no avanço do meu estudo. Pois, com isto, tive ao meu dispor, várias dezenas de páginas 
de acetatos e outros apontamentos, de muito fácil acesso, dado o elevado nível de organização do WebCT 
em questão. Com isto, consegui evitar inúmeras deslocações à faculdade, facto que é importante para 
mim não só em termos físicos, mas também porque me permitiu utilizar esse tempo, maximizando a 
qualidade e aperfeiçoamento do meu estudo. Desta forma, posso concluir, que projectos como este são 
de louvar e deve ser sempre feito o máximo investimento possível, no aumento da sua qualidade.”

Conclusão
Com a informação disponível pode-se concluir que é necessário algum esforço adicional para que 
a grande maioria dos alunos tenha necessidade de utilizar esta plataforma de ensino à distância. 
Mas, pela análise dos números pode-se concluir que o esforço realizado teve frutos em termos de 
aproveitamento pelos alunos, assim como pela análise dos comentários dos alunos ao inquérito 
conclui-se foi muito apreciada a sua existência.
Pode-se concluir que é óbvio que o que foi feito é apenas o começo da criação de uma disciplina de 
ensino à distância, e que poderá ter na componente online um forte complemento que será decisivo 
na melhoria do nível de ensino e do interesse de outros alunos por esta disciplina. Claro que há muito 
trabalho para ser feito até se conseguir um verdadeiro curso de ensino à distância.

Referências
[1] http://www.fep.up.pt/disciplinas/g203/g203.htm
[2] http://webct.up.pt/public/EST/
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DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA MECÂNICA E GESTÃO INDUSTRIAL

FACULDADE DE ENGENHARIA DA UNIVERSIDADE DO PORTO

Identificação da Disciplina
Nome da disciplina: Instrumentação para Medição
Faculdade: Engenharia
Tipo: 2º Semestre  
Plataforma: WebCT
N.º de Alunos: 110 inscritos / 105 incritos na disciplina on-line  
Equipa docente: Maria Teresa Restivo, Maria de Fátima Chouzal, Fernando Gomes Almeida

Contextualização
A disciplina de Instrumentação para Medição (IM) integra o 3º ano do tronco comum da Licenciatura 
em Engenharia Mecânica (LEM) da FEUP desde o ano lectivo 1999/00, funcionando desde o início 
em regime de avaliação distribuída, sem exame final. O número de alunos, embora se tenha vindo a 
registar o decréscimo sistemático nos últimos anos, ultrapassa a centena.  

Os principais objectivos desta disciplina são:
Introduzir os conceitos e a terminologia metrológica; transmitir um conhecimento de base nos 
princípios de medição, metodologias e procedimentos laboratoriais e industriais; desenvolver a 
capacidade de análise de erros e determinação da incerteza associada às medições; introduzir os 
princípios elementares da medição das grandezas físicas mais relevantes em engenharia mecânica; 
promover a actividade laboratorial; desenvolver a capacidade de analisar, interpretar, criticar e relatar 
resultados; encorajar a iniciativa e a imaginação dos alunos; reforçar as capacidades de trabalho em 
grupo, responsabilidade pessoal, organização e gestão de conflitos; ensinar como aprender

Esta disciplina tem uma forte componente laboratorial (62,5%). A avaliação é composta por 4 
componentes, a saber: 3 mini-testes (40%), uma prova oral em laboratório (25%), desempenho de 
grupo nas aulas de laboratório (15%), realização em grupo de um Poster (20%).

Desde o seu início os docentes da disciplina recorreram a apresentações Power Point no âmbito das 
aulas de carácter teórico e fomentaram a utilização corrente, por parte dos alunos, de software para 
processamento de texto, folha de cálculo e para aquisição e monitorização de dados.
No ano lectivo de 2001/2002 foi introduzido um e_book [1] como bibliografia obrigatória no contexto 
das aulas de Laboratório. Nesse mesmo ano foi disponibilizada a Página Web da Disciplina [2]. Nos 
anos lectivo 2002/03 e 2003/04 os alunos tiveram acesso ao curso on-line de IM, em plataforma 
WebCT, disponibilizado nestas duas edições como requisito de IM como meio de estudo das matérias 
nele contidas, em substituição de aulas teóricas. No último ano, as aulas das respectivas matérias foram 
dedicadas a dúvidas e discussão no âmbito das mesmas, experiência que se revelou muito interessante.    

Motivação
Na fase inicial do GAEDIST os autores foram convidados pelo Prof. José Ferreira Gomes a aderir 
ao lançamento piloto de uma disciplina on-line. Esta sugestão veio ao encontro de um projecto já 
partilhado pelos autores e que tinha em vista a escrita de um livro na área da Instrumentação para 
Medição.
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Um dos aspectos aliciantes nesta abordagem é a possibilidade de tornar viável a disponibilização de 
objectos de aprendizagem à medida que estes vão sendo elaborados, o que seria dificilmente praticável 
utilizando os métodos clássicos de edição. Neste sentido o projecto E-learningUP|2003-2004 veio ao 
encontro desta perspectiva, tendo-se completado um curso temático em 2003 e outro em 2004. 

Objectivos
Construção de um curso de e_Learning no âmbito da Instrumentação para Medição (CELIM), 
podendo servir como complemento on-line ao ensino presencial da disciplina de IM da LEM. Dada a 
característica modular que se pretende neste curso, similar à existente na disciplina de IM, poderão 
os módulos desenvolvidos funcionar como pequenos cursos temáticos. A disponibilização on-line 
desses módulos poderá facilitar a sua utilização noutros contextos como o da formação contínua, da 
pós-graduação e noutros curricula da FEUP ou de outras escolas. A produção dos respectivos cursos em 
edição CD_Rom [3 e 4 ], possibilita também a utilização off-line.

Modelo/Estratégia
Sendo o objectivo principal aproveitar a modularidade do curso criando cursos temáticos, baseou-se a 
concepção dos mesmos em objectos de aprendizagem. 
Enquanto integrados como apoio on-line à disciplina de IM são utilizados pelos alunos para estudo dos 
conteúdos indicados, sendo os módulos de carácter experimental realizados no âmbito das respectivas 
aulas de laboratório. 

Organização e Implementação
Cada curso temático obedece a uma organização em módulos de carácter teórico e experimental, 
tendo um módulo final de avaliação. Cada um dos módulos está organizado como sub-objecto de 
aprendizagem. Para cada um está definido o número de sessões recomendadas, o tempo aconselhado 
para estudo e o conteúdo destas. Os conteúdos, especificamente elaborados pelos autores, estão 
disponibilizados em documentos pdf permitindo ao aluno a sua impressão. Nos módulos de carácter 
teórico existem também vídeos, animações e/ou simulações que têm por objectivo esclarecer tópicos 
dos conteúdos. Sempre que um assunto exige conhecimentos específicos estes são indicados como 
pré-requisitos sendo também disponibilizados os respectivos conteúdos. Em todos os módulos de 
carácter teórico existe um conjunto de perguntas (“Teste os Seus Conhecimentos”) de auto-avaliação 
em que o aluno pode verificar as suas respostas em confronto com as soluções fornecidas ao terminar 
essa avaliação.
Os módulos de carácter experimental aparecem no curso após os módulos teóricos e exigem a presença 
do aluno em sessões de laboratório. Estas podem também ser preparadas, antecipadamente, através de 
guiões elaborados pelos autores.

A elaboração destes módulos foi da responsabilidade dos autores do CELIM contando com os serviços 
de apoio do GATIUP no âmbito do desenho instrucional e da programação das simulações concebidas 
pelos autores. Os vídeos produzidos foram da responsabilidade dos autores bem como as imagens 
(fotografias, esquissos, desenhos).
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Resultados
No âmbito deste projecto foram, até ao momento, e seguindo a metodologia de desenvolvimento acima 
descrita, concebidos e implementados dois cursos temáticos nas seguintes áreas:

Medição de Deformação
Medição de Temperatura

Estes cursos estão também disponibilizados em CD_Rom, possibilitando assim o acesso off-line. 
Estes cursos têm sido utilizados pelos alunos da disciplina de IM no que respeita  ao estudo das 
matérias teóricas dos respectivos temas. 
A utilização da componente on-line no decurso da disciplina de IM, com carácter obrigatório, nos dois 
últimos anos lectivos, não se traduziu num decréscimo de sucesso dos alunos nesta disciplina, que já 
apresentava uma elevada percentagem de aprovação (aprovados/avaliados = 90,5% - 2003/04). As 
aulas presenciais, que anteriormente eram dedicadas à exposição destes assuntos, foram substituídas 
por aulas de discussão e esclarecimento de dúvidas sobre os mesmos, onde se verificou uma 
participação muito mais activa dos alunos. É ainda de salientar que os conceitos versados nos referidos 
cursos foram objecto de avaliação em todas as suas componentes. Verificou-se ainda que, nas provas 
orais de laboratório, os alunos quando solicitados a escolher um assunto adicional mostraram uma 
predilecção generalizada pelos temas disponibilizados on-line.
Na componente de avaliação de grupo “realização de um Poster”, dos cinco temas propostos, dois 
versavam assuntos no âmbito dos dois cursos temáticos on-line. Registe-se que 50% dos posters 
privilegiaram este dois temas. 
No corrente ano, dos 110 alunos inscritos na disciplina, 105 frequentaram e um total de 105 alunos 
inscreveu-se na disciplina on-line:

O elevado número de acessos, nomeadamente no fim do semestre (11 de Junho) pode ser correlacionado 
com a preparação para as componentes finais de avaliação – prova individual de laboratório e realização 
em grupo de um poster temático.

77



Conclusão
A motivação que levou os autores a aderir a este projecto mantém-se, sendo já visíveis alguns 
resultados. Como objectivos futuros o propósito é o de produzir um curso temático por ano.   

Referências
[1] Maria Teresa Restivo, Maria de Fátima Chouzal, Fernando Gomes de Almeida, Joaquim Gabriel 
Mendes e Jorge Manuel de Matos Reis, “Laboratórios de Instrumentação para Medição: Aplicações na 
área de Engenharia Mecânica”, Universidade do Porto, 2ª Edição, ISBN 972-8025-16-5, Dep. Legal nº 
191995/03, 2003.

[2]  http://paginas.fe.up.pt/~trestivo/im/welcome.htm

[3] Maria Teresa Restivo, Maria de Fátima Chouzal e Fernando Gomes de Almeida, “Medição de 
Deformação”, Edição Universidade do Porto – Reitoria, ISBN - 972-8025-20-3, Dep. Legal: 196032/
03, 2003.

[4] Maria Teresa Restivo, Maria de Fátima Chouzal e Fernando Gomes de Almeida, “Medição de 
Temperatura”, Edição Universidade do Porto – Reitoria, ISBN - 972-8025-28-9, Setembro 2004.
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PROJECTO E-LEARNINGUP|2003-2004: DISCIPLINAS PILOTO

IDENTIFICAÇÃO DA DISCIPLINA
Psicossociologia das Organizações
Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação
Disciplina anual
Plataforma utilizada: WebCT
Alunos inscritos online (auto registo): 157 
Equipa docente: Filomena Jordão (Docente responsável) e Catarina Brandão

Contextualização
A Psicossociologia das Organizações é uma disciplina de frequência obrigatória do 4º ano da 
Licenciatura em Psicologia e concretiza-se através de aulas teóricas (2H semanais) e aulas práticas (5 
turmas com 2H semanais/aluno).
Utilizando preferencialmente, o nível grupal e organizacional como objecto de estudo, visa familiarizar 
os alunos com os modelos de análise e de intervenção organizacional permitindo-lhes
 •A aquisição da linguagem própria da Psicologia das Organizações;
 •O conhecimento de diversos modelos/teorias de análise e intervenção nas organizações;
 •O desenvolvimento de competências práticas (aulas práticas) fundamentalmente ao nível  
   da análise, no domínio da investigação organizacional; e, em última instância;
 •A sensibilização para a necessidade da intervenção psicológica nos contextos   
  organizacionais/laborais.

As aulas teóricas são essencialmente expositivas procurando-se no entanto, no início de cada tema e 
através de brainstorming, mapear o conhecimento que o conjunto dos alunos possui sobre o mesmo 
de forma a ajustar e a contextualizar a exposição a esse conhecimento. Para além desta, são também 
utilizadas outras estratégias que apelam à participação e envolvimento dos alunos nestas aulas: 
reflexão sobre notícias actuais que versem as temáticas abordadas; exemplificação através da leitura de 
trechos literários, de algum tema abordado; passagem de filmes alusivos aos conteúdos da disciplina. 
A responsabilidade de seleccionar estes materiais é do professor sendo no entanto, solicitada a 
participação e colaboração dos alunos nesta pesquisa.
Nas aulas práticas, em que se pretende o desenvolvimento de competências ao nível da análise 
organizacional, é proposto aos alunos a realização de um estudo de caso simples e descritivo para estudo 
de uma Organização (dos Serviços ou da Indústria) com base num dos modelos desenvolvidos nas aulas 
teóricas.
Organizados em grupos de três ou dois elementos, os alunos deverão proceder à escolha de uma 
Organização que deverá estar, sempre que possível, relacionada com a sua área de opção no curso. 
Pretende-se desta forma, não só garantir a motivação para a realização do trabalho mas também 
permitir a aplicação do conhecimento organizacional a Organizações do tipo das que muito 
provavelmente, virão a constituir os contextos de estágio (5º ano) e, mais tarde, de trabalho dos 
diferentes alunos num futuro próximo.
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As estratégias assumidas antes e depois de integrar o projecto e-learningUP|2003-2004 foram 
basicamente as mesmas com a diferença que algumas delas foram utilizadas rentabilizando os recursos 
da web. Refiro-me concretamente à reflexão e comentário de notícias, estratégia que pode com muita 
eficácia, servir para animar fóruns de discussão.
Além disso, com a integração no projecto foi utilizada pela primeira vez, uma outra estratégia que foi 
bastante bem acolhida pelos alunos: resposta a pequenos testes disponibilizados na plataforma.
O correio electrónico passou a ser utilizado de forma mais regular embora já o utilizasse com frequência 
para contacto com os alunos.

Não há dados estatísticos de anos anteriores relativos à disciplina.

Motivação
A motivação para aderir a este projecto foi a que me incentivou a participar a partir de 2001 numa 
série de acções de formação sobre e-learning organizadas a maior parte delas, pelo então denominado 
Gabinete de Apoio ao Ensino à Distância da UP (GAEDIST) actualmente, Gabinete de Apoio às Novas 
Tecnologias na Educação da Universidade do Porto (GATIUP) .
Atendendo a que nos sentíamos profundamente insatisfeitos com o modelo tradicional de ensino-
aprendizagem centrado no professor e pelo facto de se viver numa sociedade baseada na informação 
e no conhecimento, afigurou-se-nos ser o momento oportuno para a adopção de estratégias que 
promovessem, a mudança para um paradigma de ensino-aprendizagem mais adequado ao tipo de 
sociedade actual. Assim, era importante atribuir responsabilidades e dar algum controlo aos alunos 
sobre o seu processo de aprendizagem.
Este novo modelo de prática pedagógica que procuramos promover com esta experiência de 
aprendizagem híbrida (blended learning), reformula segundo Lima e Capitão (2003), de forma 
decisiva, a filosofia pedagógica, o papel da organização de ensino/formação; os conteúdos, o papel do 
professor e o do aluno.
Do aluno espera-se que assuma o papel de construtor activo do seu conhecimento responsabilizando-
se pela gestão e a monitorização das suas aprendizagens, quer de uma forma pessoal, quer num contexto 
interactivo e colaborativo.
Ao professor cabe a responsabilidade de criar uma comunidade de estudo (community of inquiry) 
facilitadora do desenvolvimento dessas competências. O seu papel é simultaneamente o de organizador 
e gestor do curso, de facilitador do discurso e de instrução directa (Garrison & Anderson, 2003).
 
Esperávamos com esta experiência, alcançar
 •Uma maior eficácia da comunicação professor/aluno;
 •Um processo de ensino-aprendizagem mais individualizado e humanizado (porque mais  
   próximo do aluno);
 •Maior qualidade no processo de aprendizagem devido à sua monitorização contínua  
   (especialmente na vertente prática);
 •Melhores resultados do processo de aprendizagem.
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Objectivos
Ao integrarmos esta disciplina numa experiência de aprendizagem híbrida (blended learning), 
procurámos conjugar as vantagens que a aprendizagem presencial e a aprendizagem à distância têm.
Assim, criando um ambiente em que o aluno possui mais controlo sobre o seu processo de 
aprendizagem pretendemos basicamente alcançar os seguintes objectivos:
 •Aumentar a autonomia do aluno no seu processo de aprendizagem;
 •Co-responsabilizar o aluno no processo de ensino-aprendizagem;
 •Aumentar o nível de motivação para a aprendizagem dos conteúdos específicos da  
  disciplina;
 •Propor momentos de avaliação intercalar como preparação para a avaliação final;
 •Permitir uma maior partilha das experiências/aprendizagens de cada um;
 •Focalizar a avaliação da aprendizagem mais no processo (avaliação contínua) do que no  
   produto final (avaliação final de conhecimentos);
 •Familiarizar o aluno com estas ferramentas de ensino-aprendizagem;
 •Diversificar os meios de comunicação entre professor/aluno;
 •Aumentar a acessibilidade no caso de alunos deslocados;
 •Adquirir experiência em técnicas de ensino à distância através da Internet.

Modelo/Estratégia
A plataforma de ensino à distância online foi utilizada numa perspectiva de complemento à 
componente presencial da disciplina – aprendizagem híbrida (blended learning), tentando combinar 
as vantagens dos dois tipos de ensino (presencial e à distância).
Foram várias as estratégias utilizadas de integração da componente online com a componente 
presencial: os materiais foram disponibilizados exclusivamente através da componente online e à 
medida que iam sendo referidos nas aulas (inclusive os sumários das aulas); colocação de notícias/
avisos relativos a alterações ao plano inicialmente combinado para as aulas; preenchimento e 
actualização permanente do Calendário do curso; utilização regular do correio electrónico.
As principais desvantagens advêm do tempo que é necessário despender (a mais) quer para formação 
quer para preparação/elaboração e colocação de materiais na plataforma. Embora a médio/longo prazo 
o tempo gasto na formação se traduza sem dúvidas, em ganhos (pessoais, organizacionais e até sociais) 
o problema da gestão do tempo a curto prazo é que é problemático uma vez que a actividade do docente 
universitário está informalmente enquadrada num sistema que valoriza/privilegia essencialmente as 
actividades de investigação.
As vantagens são em compensação, mais e suplantam as desvantagens. 
Podemos destacar de entre elas, o permitir estar “mais perto” dos alunos o que é particularmente 
positivo no caso dos que não podem assistir às aulas presenciais (por ex., os estudantes-trabalhadores); 
a possibilidade de actualizar informação rapidamente; a oportunidade de explorar novas e mais 
desafiantes estratégias de ensino; o permitir questionar constantemente a nossa prática docente.
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Organização e implementação
O WebCT é uma plataforma de e-learning bastante flexível em termos do desenho do curso, implica no 
entanto, uma grande disponibilidade de tempo e conhecimentos técnicos específicos da plataforma 
para se funcionar com ela. Por outro lado, permite uma atitude mais criativa e personalizada na criação/
desenho dos cursos. O curso foi estruturado antes do início do ano lectivo (Agosto e Setembro), tendo 
sido os conteúdos disponibilizados à medida que iam sendo referenciados nas aulas presenciais.
O curso foi concebido e estruturado pelo docente responsável da disciplina que para o efeito recorreu 
ao apoio técnico do GATIUP.

Resultados
Durante o projecto foi desenvolvido o próprio curso online que foi sofrendo alterações ao longo do ano 
lectivo tendo em vista o seu melhor ajustamento às necessidades sentidas quer pelo docente quer pelos 
alunos na sua utilização.
Foram produzidos 140 documentos HTML, 111 documentos Word e 1 JPEG/GIF.
Além disso, foram preparadas em parceria, duas comunicações sobre e-learning: uma, para ser 
apresentada no Workshop e-learningUP | 2003/04 (Reitoria da UP, 29 de Setembro) e outra, para ser 
apresentada na Conferência ELES\04 – E-learning no Ensino Superior (Universidade de Aveiro, 27-29 
de Outubro).

Dados estatísticos de utilização das plataformas
Quanto ao n.º de alunos inscritos na Plataforma WebCT ao longo do ano podemos constatar que (cf. 
Tabela1) mais de metade dos alunos inscritos o fizeram no mês de Novembro, altura em que as docentes 
da disciplina realizaram uma aula prática para apresentação e inscrição da/na componente online da 
disciplina.

Tabela 1: Alunos inscritos ao longo do ano

Relativamente ao n.º total de acessos ao curso ao longo do ano lectivo podemos verificar que o n.º de 

acessos vai aumentando sempre. Em média, cada aluno inscrito acedeu 131 vezes ao curso.
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Tabela 2: Acessos totais ao curso ao longo do ano

Para ser melhor entendida a interpretação destes dados deveria, no entanto, ser complementada com 
outras leituras mais específicas nomeadamente: n.º de documentos lidos pelos alunos; conhecer qual o 
documento mais lido e o menos lido. No entanto, no caso do WebCT estas leituras não são conclusivas 
já que só a leitura de documentos inseridos em páginas Content Module são contabilizados. Por outro 
lado, seria interessante a plataforma disponibilizar informação sobre a distribuição de visitas dos 
alunos aos diferentes tipos de página (informação que disponibiliza para cada aluno).

Resultados dos inquéritos pedagógicos
Dos 157 alunos inscritos na plataforma apenas 7 (4,5%) responderam ao Inquérito pedagógico. 
Julgamos que uma das razões que pode explicar esta tão baixa percentagem de respostas pode ter sido a 
disponibilização tardia na plataforma do Inquérito pedagógico. Facto que se ficou a dever por sua vez, a 
uma deficiente comunicação com o GATIUP.
Relativamente ao perfil do utilizador, e considerando o n.º de indivíduos que respondeu, podemos 
dizer que tem um nível médio/bom de conhecimentos de informática, utiliza habitualmente o 
computador essencialmente para trocar correspondência (correio electrónico) e fazer pesquisas; acede 
ao curso essencialmente de casa e todos têm acesso à internet.
Já quanto à componente tecnológica da plataforma verifica-se que a maioria dos que responderam 
acederam semanalmente ao curso tendo utilizado essencialmente o chat, o menu de navegação, o fórum 
e os testes disponibilizados. Quanto à plataforma em si, a maioria considerou que
 a)o acesso é fácil e não apresenta problemas;
 b)é fácil de utilizar,
 c)o seu funcionamento é rápido.
Já no que respeita ao aspecto gráfico da plataforma e à facilidade de acesso aos materiais, as opiniões 
são menos favoráveis embora positivas.
Por fim, relativamente à Componente pedagógica a maioria dos alunos que responderam consideraram 
que:
 a)há coordenação entre a componente online e a componente presencial da disciplina;
 b)a estrutura definida permite encontrar facilmente os materiais;
 c)a componente online ajuda o desempenho na disciplina;
 d)as ferramentas de comunicação permitem maior proximidade entre professor/aluno;
 e)a actualização de conteúdos é feita com regularidade pelo docente.
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De realçar que a maioria destes alunos considera no entanto, que as ferramentas de comunicação não 
permitem maior proximidade entre os alunos.
Relativamente aos pontos positivos foram salientados os seguintes:
 a)fácil acesso (de qualquer lugar e a qualquer hora) aos materiais auxiliares da disciplina;
 b)maior e melhor acesso aos materiais da disciplina;
 c)facilidade de comunicar com o docente.
Pelos aspectos enunciados, todos os alunos que responderam ao questionário, consideraram 
importante que a disciplina mantenha uma componente online.
Como pontos negativos são salientados essencialmente problemas de abertura de certas páginas 
(lentidão, erro).
A principal motivação que os alunos referem para a utilização da plataforma é o de poderem dispor de 
todo o material necessário para acompanhar a disciplina.

Conclusão
Do ponto de vista factual, e em relação ao aluno, os objectivos alcançados foram: propor momentos de 
avaliação intercalar como preparação para a avaliação final; familiarizar o aluno com estas ferramentas 
de ensino-aprendizagem; diversificar os meios de comunicação entre professor/aluno; aumentar a 
acessibilidade no caso de alunos deslocados. Em relação ao professor foi adquirida experiência em 
técnicas de ensino à distância através da Internet.
O objectivo “Permitir uma maior partilha das experiências/aprendizagens de cada um” a avaliar pelas 
respostas dadas ao inquérito pedagógico, não nos parece ter sido alcançado.
Os restantes objectivos acima enunciados aumentar o nível de autonomia e de responsabilidade no 
processo de aprendizagem, promover uma atitude mais activa e de participação nas aulas ao longo 
do ano lectivo e aumentar o nível de motivação para a aprendizagem dos conteúdos específicos da 
disciplina são de mais difícil consecução e avaliação.
Para além dos objectivos alcançados, verificou-se que houve facilitação do acesso a documentos, 
melhoria na organização dos materiais de apoio, facilitação da comunicação, construção e reformulação 
de novos materiais de apoio o que permite concluir que em geral, esta experiência foi positiva.

Muito há ainda no entanto, a fazer. O trabalho futuro passará em grande parte pela reflexão sobre 
a operacionalização e avaliação dos objectivos que não foram alcançados e que constituem pedras 
basilares do modelo de ensino-aprendizagem que defendemos: a abordagem construtivista. Temos 
também como desejável começar a desenvolver materiais de apoio pedagógico mais complexos, tais 
como simulações de conceitos de difícil compreensão, imagens e animações ilustrativas de conceitos 
teóricos e testes de avaliação interactivos.
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PROJECTO E-LEARNINGUP|2003-2004: DISCIPLINAS PILOTO

IDENTIFICAÇÃO DA DISCIPLINA
Seminário em Estudos Organizacionais
Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação
Disciplina anual do 5º ano da Licenciatura em Psicologia, de frequência obrigatória para os alunos da 
Área de Psicologia do Trabalho e das Organizações (Área 5)
Plataforma: WebCT
Alunos inscritos online (auto-registo): 13 
Docente responsável: Filomena Jordão

Contextualização
O Seminário é uma disciplina de frequência obrigatória para os alunos inscritos na Área de Psicologia 
do Trabalho e das Organizações (Área 5) do 5º ano da Licenciatura em Psicologia. Concretiza-se através 
de aulas teórico-práticas (2H semanais) de três tipos:
 •Expositivas;
 •Acompanhamento e orientação dos trabalhos de investigação; e, 
 •Apresentação oral dos trabalhos de investigação.

Na ausência de uma especificação à designação desta disciplina e atendendo ao seu significado – 
Seminário é de acordo com o Dicionário da Língua Portuguesa Contemporânea, um “grupo de trabalho, 
de nível universitário, dirigido por um professor em que os alunos participam activamente” (2001, pág. 
3376) –, o âmbito deste seminário é o da investigação.
Pretende-se assim, que os alunos, individualmente ou em grupos de dois, concebam e concretizem um 
projecto de investigação tendo em vista,
 •O desenvolvimento de competências de investigação organizacional; 
 •A actualização de competências e conhecimentos de investigação desenvolvidos ao longo  
   do curso;
 •O desenvolvimento de competências para a elaboração de artigos científicos publicáveis.

As estratégias assumidas antes de integrar o projecto e-learningUP|2003-2004 na vertente presencial 
da disciplina, eram as mesmas.
Com a criação da componente online, foram activados dois fóruns de discussão relativos a 
temáticas laborais da actualidade (por ex., sobre a revisão do Código de Trabalho). Foram também 
disponibilizados os links para diversos sites de interesse específico para os alunos desta área de pré-
especialização da Psicologia.
O correio electrónico passou a ser utilizado de forma mais regular (para recepção de textos elaborados 
pelos alunos e para dar feedback dos mesmos) embora já o utilizasse com frequência para contacto com 
os alunos.
Antes de integrar este projecto, tinha construído um site para esta disciplina onde disponibilizava já 
bastante do material que posteriormente vim a integrar na plataforma WebCT.
Não há dados estatísticos de anos anteriores relativos à disciplina.
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Motivação
A motivação para aderir a este projecto foi a que me incentivou a participar a partir de 2001 numa 
série de acções de formação sobre e-learning organizadas a maior parte delas, pelo então denominado 
Gabinete de Apoio ao Ensino à Distância da UP (GAEDIST) actualmente, Gabinete de Apoio às Novas 
Tecnologias na Educação da Universidade do Porto (GATIUP) .
Atendendo a que nos sentíamos profundamente insatisfeitos com o modelo tradicional de ensino-
aprendizagem centrado no professor e pelo facto de se viver numa sociedade baseada na informação 
e no conhecimento, afigurou-se-nos ser o momento oportuno para a adopção de estratégias que 
promovessem, a mudança para um paradigma de ensino-aprendizagem mais adequado ao tipo de 
sociedade actual. Assim, era importante atribuir responsabilidades e dar algum controlo aos alunos 
sobre o seu processo de aprendizagem.
Este novo modelo de prática pedagógica que procuramos promover com esta experiência de 
aprendizagem híbrida (blended learning), reformula segundo Lima e Capitão (2003), de forma 
decisiva, a filosofia pedagógica, o papel da organização de ensino/formação; os conteúdos, o papel do 
professor e o do aluno.
Do aluno espera-se que assuma o papel de construtor activo do seu conhecimento responsabilizando-
se pela gestão e a monitorização das suas aprendizagens, quer de uma forma pessoal, quer num contexto 
interactivo e colaborativo.
Ao professor cabe a responsabilidade de criar uma comunidade de estudo (community of inquiry) 
facilitadora do desenvolvimento dessas competências. O seu papel é simultaneamente o de organizador 
e gestor do curso, de facilitador do discurso e de instrução directa (Garrison & Anderson, 2003).

Esperávamos com esta experiência, alcançar
 •Maior eficácia da comunicação professor/aluno;
 •Processo de ensino-aprendizagem mais individualizado e humanizado (porque mais  
   próximo do aluno);
 •Maior qualidade no processo de aprendizagem devido à sua monitorização contínua,
 •Melhores resultados do processo de aprendizagem.

Objectivos
Ao integrarmos esta disciplina numa experiência de aprendizagem híbrida (blended learning), 
procurámos conjugar as vantagens que a aprendizagem presencial e a aprendizagem à distância têm.
Assim, criando um ambiente em que o aluno possui mais controlo sobre o seu processo de 
aprendizagem pretendemos basicamente alcançar os seguintes objectivos:
 •Aumentar a autonomia do aluno no seu processo de aprendizagem;
 •Co-responsabilizar o aluno no processo de ensino-aprendizagem;
 •Aumentar o nível de motivação para a aprendizagem dos conteúdos específicos da  
  disciplina;
 •Permitir uma maior partilha das experiências/aprendizagens de cada um;
 •Focalizar a avaliação do processo de aprendizagem mais na avaliação contínua do mesmo  
   do que na avaliação final de conhecimentos;
 •Familiarizar o aluno com estas ferramentas de ensino;
 •Diversificar os meios de comunicação entre professor/aluno;
 •Adquirir experiência em técnicas de ensino à distância através da Internet.
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Modelo/Estratégia
A plataforma de ensino à distância online foi utilizada numa perspectiva de complemento à 
componente presencial da disciplina – aprendizagem híbrida (blended learning), tentando combinar 
as vantagens dos dois tipos de ensino (presencial e à distância).
Foram várias as estratégias utilizadas de integração da componente online com a componente 
presencial: os materiais foram disponibilizados exclusivamente através da componente online e à 
medida que iam sendo referidos nas aulas (inclusive os sumários das aulas); colocação de notícias/
avisos relativos a alterações ao plano inicialmente combinado para as aulas; preenchimento e 
actualização permanente do Calendário do curso; utilização regular do correio electrónico.

As principais desvantagens advêm do tempo que é necessário despender (a mais) quer para formação 
quer para preparação/elaboração e colocação de materiais na plataforma. Embora a médio/longo prazo 
o tempo gasto na formação se traduza sem dúvidas, em ganhos (pessoais, organizacionais e até sociais) 
o problema da gestão do tempo a curto prazo é que é problemático uma vez que a actividade do docente 
universitário está informalmente enquadrada num sistema que valoriza/privilegia essencialmente as 
actividades de investigação.

As vantagens são em compensação, mais e suplantam as desvantagens. 
Podemos destacar de entre elas, o permitir estar “mais perto” dos alunos; acompanhar e orientar a par 
e passo os alunos na realização do trabalho de investigação; a possibilidade de actualizar informação 
rapidamente; a oportunidade de explorar novas e mais desafiantes estratégias de ensino; o permitir 
questionar constantemente a nossa prática docente.

Organização e implementação
O WebCT é uma plataforma de e-learning bastante flexível em termos do desenho do curso, implica no 
entanto, uma grande disponibilidade de tempo e conhecimentos técnicos específicos da plataforma 
para se funcionar com ela. Por outro lado, permite uma atitude mais criativa e personalizada na criação/
desenho dos cursos. O curso foi estruturado antes do início do ano lectivo (Agosto e Setembro), tendo 
sido os conteúdos disponibilizados à medida que iam sendo referenciados nas aulas presenciais.
O curso foi concebido e estruturado pelo docente responsável da disciplina que para o efeito recorreu 
ao apoio técnico do GATIUP.

Resultados
Durante o projecto foi desenvolvido o próprio curso online que foi sofrendo alterações ao longo do ano 
lectivo tendo em vista o seu melhor ajustamento às necessidades sentidas quer pelo docente quer pelos 
alunos na sua utilização.
Foram produzidos 3 documentos PDF, 51 documentos HTML e 21 JPEG/GIF.
Além disso, foram preparadas em parceria, duas comunicações sobre e-learning: uma, para ser 
apresentada no Workshop e-learningUP | 2003/04 (Reitoria da UP, 29 de Setembro) e outra, para ser 
apresentada na Conferência ELES\04 – E-learning no Ensino Superior (Universidade de Aveiro, 27-29 
de Outubro).
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Dados estatísticos de utilização das plataformas
Quanto ao n.º de alunos inscritos na Plataforma WebCT ao longo do ano podemos constatar que (cf. 
Tabela1) doze dos treze alunos inscritos o fizeram no mês de Novembro, altura em que a docente da 
disciplina realizou uma aula para apresentação e inscrição da/na componente online da disciplina.

Tabela 1: Alunos inscritos ao longo do ano

Relativamente ao n.º total de acessos ao curso ao longo do ano lectivo podemos verificar que o n.º de 
acessos vai aumentando até Junho, sofrendo uma diminuição no mês de Julho. Esta ocorrência terá 
certamente a ver com o facto de que nessa altura já seis dos alunos tinham entregue o trabalho para 
avaliação final.

Em média, cada aluno inscrito acedeu 166 vezes ao curso.

Tabela 2: Acessos totais ao curso ao longo do ano

Para ser melhor entendida a interpretação destes dados deveria, no entanto, ser complementada com 
outras leituras mais específicas nomeadamente: n.º de documentos lidos pelos alunos; conhecer qual 
o documento mais lido e o menos lido. No entanto, no caso do WebCt estas leituras não são conclusivas 
já que só a leitura de documentos inseridos em páginas Content Module são contabilizados. Por outro 
lado, seria interessante se a plataforma disponibilizasse informação sobre a distribuição de visitas/
consultas dos alunos aos diferentes tipos de página (informação que disponibiliza para cada aluno 
apenas).
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Resultados dos inquéritos pedagógicos
Dos 13 alunos inscritos na plataforma apenas 2 (15%) responderam ao Inquérito pedagógico. 
Julgamos que uma das razões que pode explicar esta tão baixa percentagem de respostas pode ter sido a 
disponibilização tardia na plataforma do Inquérito pedagógico. Facto que se ficou a dever por sua vez, a 
uma deficiente comunicação com o GATIUP.

Relativamente ao perfil do utilizador, e considerando o n.º de indivíduos que respondeu, podemos 
dizer que tem um nível médio de conhecimentos de informática, utiliza o computador essencialmente 
para trocar correspondência (correio electrónico) e fazer pesquisas; acede ao curso essencialmente de 
casa e todos têm acesso à internet.
Já quanto à componente tecnológica da plataforma verifica-se que acederam ou diariamente ou 2/3 
vezes por semana ao curso tendo utilizado essencialmente o menu de navegação, o chat, e o correio 
electrónico. Quanto à plataforma em si, ambos consideraram que
 a)o acesso é fácil e não apresenta problemas;
 b)é muito fácil de utilizar,
 c)o seu funcionamento é rápido
 d)o seu aspecto gráfico é agradável; e que 
 e)conseguem aceder com facilidade aos materiais disponibilizados.

Por fim, relativamente à Componente pedagógica ambos os alunos consideraram que:
 a)há coordenação entre a componente online e a componente presencial da   
disciplina;
 b)a estrutura definida permite encontrar facilmente os materiais;
 c)a componente online ajuda o desempenho na disciplina;
 d)as ferramentas de comunicação permitem maior proximidade entre professor/aluno;
 e)as ferramentas de comunicação não permitem maior proximidade entre os alunos;
 f)a actualização de conteúdos é feita com regularidade pelo docente.
   
Relativamente aos pontos positivos foram salientados os seguintes:
 a)fácil acesso aos materiais auxiliares da disciplina;
 b)bom aspecto gráfico;
 c)facilidade de comunicar com o docente.
Pelos aspectos enunciados, os dois alunos que responderam ao questionário, consideraram importante 
que a disciplina mantenha uma componente online.
Como pontos negativos é salientado apenas por um dos alunos a existência de períodos de 
indisponibilidade de acesso à plataforma.
A principal motivação que os alunos referem para a utilização da plataforma é o de poderem dispor 
de todo o material necessário para acompanhar a disciplina e a maior possibilidade de entrarem em 
contacto com o professor.
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Conclusão
Do ponto de vista factual, e em relação ao aluno, os objectivos alcançados foram: focalizar a avaliação 
do processo de aprendizagem mais na avaliação contínua do mesmo do que na avaliação final de 
conhecimentos; familiarizar o aluno com estas ferramentas de ensino; diversificar os meios de 
comunicação entre professor/aluno e permitir uma maior partilha das experiências/aprendizagens de 
cada um. Em relação ao professor foi adquirida experiência em técnicas de ensino à distância através da 
Internet.
Os restantes objectivos acima enunciados nomeadamente, aumentar o nível de autonomia e de 
responsabilidade no processo de aprendizagem, promover uma atitude mais activa e de participação 
nas aulas ao longo do ano lectivo e aumentar o nível de motivação para a aprendizagem dos conteúdos 
específicos da disciplina são de mais difícil consecução e avaliação objectiva. No entanto, através 
do processo de avaliação contínua que efectuei ao longo do ano é-me possível afirmar que no caso 
de seis alunos constatei um aumento no nível de autonomia e de responsabilidade no processo de 
aprendizagem, uma atitude activa e de participação nas aulas ao longo do ano lectivo e um nível de 
motivação elevado para a realização do trabalho de investigação.
Em geral, perante os resultados alcançados podemos concluir que em geral, esta experiência foi 
positiva.

Muito há ainda no entanto, a fazer. O trabalho futuro passará em grande parte pela reflexão sobre 
a operacionalização e avaliação dos objectivos que não foram alcançados e que constituem pedras 
basilares do modelo de ensino-aprendizagem que defendemos: a abordagem construtivista. Temos 
também como desejável começar a desenvolver materiais de apoio pedagógico mais complexos, tais 
como simulações de conceitos de difícil compreensão, imagens e animações ilustrativas de conceitos 
teóricos e testes de avaliação interactivos.
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CASO DE ESTUDO

DISCIPLINA ESTATÍSTICA APLICADA À PSICOLOGIA I
Curso de Psicologia da FPCE UP
 Lencastre,  L

1. Identificação da disciplina e Contextualização
A disciplina em causa – Estatística Aplicada à Psicologia I - é uma disciplina do 1º ano do Curso de 
Psicologia da Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade do Porto.
Trata-se de uma disciplina anual, com uma carga horária semanal de 2 aulas teóricas e 2 aulas práticas, 
sendo estas últimas de frequência obrigatória. As aulas práticas dividem-se em cinco turmas com cerca 
de 30 alunos cada uma.
O número de alunos inscritos é de cerca de 200, mas na realidade o número de alunos avaliados é de 
150.
A regência da disciplina é da responsabilidade da autora, tendo o apoio de um assistente para as aulas 
práticas.
As aulas teóricas são de carácter expositivo, num anfiteatro para um grande grupo de alunos, 
recorrendo-se sobretudo à utilização do projector tradicional, e as aulas práticas implicam sobretudo a 
resolução de problemas apoiada na utilização de um programa de estatística – SPSS – Statistical Package 
for Social Sciences. No âmbito das aulas práticas os alunos devem realizar um trabalho prático.
O professor disponibiliza duas horas de atendimento semanal para os alunos, sendo geralmente mais 
preenchidas com o aproximar da época dos exames. Durante o ano os alunos preferem esclarecer 
dúvidas no final das aulas.
Nesta disciplina não existia à partida nenhum material on-line.
A plataforma de gestão de ensino/aprendizagem utilizada foi o Webct. A escolha desta plataforma foi 
mais intuitiva do que fundamentada, não tendo sido disponibilizada informação formal que permitisse 
comparar as características destas duas plataformas. O GATIUP - Gabinete de Apoio para as Novas 
Tecnologias na Educação do IRICUP –Instituto de Recursos e Iniciativas Comuns- da Universidade do 
Porto- deixou ao critério do docente a escolha da plataforma.

2. Motivação e expectativas
2.1. Motivação do docente e necessidades dos alunos
A principal motivação prende-se com as preocupações pedagógicas e científicas relacionadas com o 
processo de ensino/aprendizagem. De acordo com o paradigma construtivista o aprendiz é encarado 
como um construtor de conhecimento e não como um simples receptor de informação, apresentando 
um papel activo no seu próprio processo de aprendizagem e assumindo uma atitude mais autónoma e 
responsável. O ensino com uma componente on-line poderá ser um promotor desse tipo de postura 
face à aprendizagem.
A utilização de novas tecnologias também pode desempenhar um papel importante ao nível da 
construção de materiais facilitadores da compreensão de conceitos mais complexos e menos intuitivos.
Outra das motivações foi a necessidade de utilizar na prática de ensino tecnologias de informação e 
comunicação actuais, reformando as habituais e tão cómodas mas obsoletas transparências, pois os 
alunos, nas suas aulas, deveriam poder continuar a usufruir das vantagens das novas tecnologias a que 
já tão habituados estão nas suas rotinas.
Por outro lado sentiu-se uma necessidade de actualização do conhecimento ligado à utilização das 
novas tecnologias de informação e comunicação no ensino, tendo então a Reitoria da Universidade do 
Porto disponibilizado uma formação nesse domínio.
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Por parte dos alunos em geral eles apresentam um grau de motivação muito baixo em relação a esta 
disciplina do curso. A opção destes alunos em termos de ensino superior foi em muitos casos tomada 
supondo que não teriam mais de lidar com números. Ora o próprio nome da disciplina -Estatística 
Aplicada à Psicologia I - cria-lhes uma falsa expectativa de que vão ter mais uma disciplina de 
matemática, fomentando uma atitude negativa de desinteresse
Um forma de motivar os alunos para um conteúdo à partida pouco desejado poderia ser a criação de 
alguns materiais de apoio on-line.

2.2. Expectativas iniciais do docente
Inicialmente esta tarefa não parecia nada fácil, dado não ter qualquer material de apoio às aulas em 
formato electrónico, nem poder dispor de nenhuma ajuda em termos de recursos humanos.
A estratégia mais adequada talvez fosse a de começar pelos aspectos que tinham a ver com a estrutura 
e funcionamento da disciplina como é o caso da definição dos objectivos da disciplina, dos temas, da 
bibliografia, do sistema de avaliação adoptado, do calendário escolar e dos sumários (das aulas teóricas 
e práticas) e uma segunda fase, mais exigente seria então dedicada aos conteúdos das aulas teóricas 
elaborando documentos de apoio às aulas, e em relação às aulas práticas disponibilizando fichas com 
exercícios para resolver e procura de sites com interesse para estabelecer ligações.

3. Objectivos
3.1. Identificação dos objectivos
Os principais objectivos foram:

- Motivar os alunos para a aprendizagem de conceitos e procedimentos de análise            
    estatística aplicados à Psicologia
- Elaborar materiais de apoio às aulas
- Disponibilizar materiais úteis para os alunos e facilitar o seu acesso
- Pôr os alunos em contacto com outras fontes de informação para além do professor
- Promover a interacção professor/aluno
- Promover a troca de experiências entre alunos
- Construir exercícios interactivos
- Construir algumas simulações
- Obter formação sobre os sistemas de gestão da aprendizagem baseados na Internet 
– como é o Webct

3.2. Monitorização dos objectivos
A monitorização dos objectivos foi informalmente conseguida através dos comentários e reacções dos 
alunos à medida que os materiais iam sendo disponibilizados.
O GATIUP elaborou um inquérito pedagógico que foi passado aos alunos no final do ano lectivo durante 
a última aula prática.
Esse inquérito permitiu ter uma ideia geral sobre alguns desses objectivos, em especial através da 
análise das respostas abertas, em que os alunos referiam:
1-Os pontos positivos a assinalar; 2- Os pontos negativos a assinalar; 3- Se achavam importante que a 
disciplina mantivesse esta componente on-line; 4 - Qual era a principal motivação para a utilização da 
plataforma. 
Com o intuito de melhorar esse inquérito propõem-se algumas questões que poderão contribuir para 
uma avaliação mais específica desses objectivos:
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1-”A estrutura definida na disciplina on-line permite-me encontrar facilmente os materiais”; 2- “A 
apresentação gráfica da disciplina on-line é agradável”; 3- “A componente on-line facilita o acesso 
aos materiais da disciplina”; 4- “A componente on-line permite-me estar mais actualizado em relação 
aos materiais de apoio às aulas”; 5- “A componente on-line leva os professores a disponibilizarem 
mais informação”; 6- “A componente on-line fez aumentar o meu investimento na disciplina”; 7– “A 
componente on-line permite-me ter acesso a outras fonte de informação para além das fornecidas pelo 
professor”

4- Modelo/metodologia
O modelo de educação deve basear-se mais na construção e menos na transmissão do conhecimento. 
A metodologia de ensino tipo aula magistral acentuando fundamentalmente a transmissão de 
informação, mais centrada no professor, torna os alunos passivos relativamente ao processo de 
aprendizagem, e leva-os a conceber a aprendizagem a um nível superficial de processamento de 
informação em que o objectivo final é fundamentalmente a reprodução da informação recebida.
Para além disso a abordagem individual da aprendizagem seria complementada por uma abordagem 
colaborativa, que dá relevo ao papel da interacção no processo de aprendizagem.
Seria ideal utilizar um modelo interactivo mais centrado no aluno e baseado numa abordagem 
transaccional da aprendizagem que valoriza o pensamento e discurso críticos e que dá ênfase à 
construção do conhecimento e leva os alunos a tornarem-se agentes autónomos e activos nesse 
processo.
O modelo ideal seria um modelo híbrido (blended learning) que combine as aulas presenciais com a 
componente de e-learning.
A abordagem do ensino de transmissão daria lugar a uma abordagem facilitadora baseada na 
interacção, que estimula o espírito crítico e permite aos alunos a tomada de decisão em relação aos 
conteúdos e expectativas da aprendizagem, e que também estimula uma concepção profunda da 
aprendizagem ,em que o objectivo da aprendizagem é dar significado à informação e integrá-la nas 
estruturas de conhecimento existentes, em contraposição a uma abordagem superficial cuja concepção 
da aprendizagem é meramente reprodutiva [1].

A estratégia de integração da componente on-line foi a disponibilização exclusiva dos materiais on-
line, deixando de fornecer os documentos em papel. A disponibilização dos materiais foi progressiva, à 
medida que lhes ia sendo feita referência nas aulas presenciais.

5. Organização e implementação
5.1. Como é que o projecto foi organizado
O projecto teve início em Setembro de 2003. 
O arranque não foi fácil, tendo sido gasto bastante tempo com a concepção da estrutura a dar ao curso.
Houve uma grande necessidade de partilhar esta reflexão, sobre os conteúdos e a estrutura que deveria 
dar à disciplina, com outros docentes ou investigadores implicados na mesma área disciplinar. Essa 
necessidade não foi no entanto satisfeita, tendo só existido alguns contactos no final do ano lectivo.
A disciplina só foi disponibilizada aos alunos no início do 2º semestre, em Fevereiro de 2004. Nessa 
altura tornaram-se acessíveis de uma só vez todos os materiais respeitantes ao primeiro semestre e os 
materiais do segundo semestre foram sendo disponibilizados à medida que iam sendo apresentados.
Talvez não fosse necessário ter esperado pelo 2º semestre para começar. Hoje penso que é preciso ter 
uma estrutura minimamente definida, mas os alunos parecem tolerar bem pequenas alterações, mesmo 
que sejam estruturais, sem ficarem confundidos.
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5.2. Quem participou e recursos utilizados
O curso foi concebido e implementado pelo regente da disciplina, com o apoio do técnico do GATIUP.
O número de alunos que acederam foi 113 e o número de alunos avaliados foi 150. Houve uma adesão de 
cerca de 75% dos alunos.
O recurso utilizado foi um computador portátil diligentemente providenciado pelo actual Conselho 
Directivo da Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação para apoiar este projecto.

6 -Resultados
Como produtos resultantes do projecto há a salientar o curso on-line da Disciplina de Estatística 
Aplicada à Psicologia I.
Esta experiência irá dar lugar a uma comunicação já aceite para ser apresentada na Conferência 
eLES’04 – eLearning no Ensino Superior que se realizará na Universidade de Aveiro  de 27 a 29 de 
Outubro de 2004.

6.1. Descrição do curso on-line da disciplina de Estatística Aplicada à Psicologia I
O curso é composto por uma série de pontos que contêm a informação que se pensa ser essencial para 
se realizar esta disciplina com sucesso.
Apresenta-se de seguida uma breve descrição de cada um desses pontos que aparecem representados 
por ícones com os seguintes títulos:
Objectivos - Objectivos da disciplina
Temas – Programa da disciplina
Bibliografia – Referências bibliográficas
Avaliação – Sistema de avaliação adoptado para a disciplina
Calendário Escolar – Calendário elaborado pelo Conselho Pedagógico da Faculdade que refere os 
períodos de aulas, de avaliação, de férias e interrupção de aulas
Sumários – Subdividido em dois pontos: Sumários das aulas teóricas e Sumários das aulas práticas
Aulas teóricas – Subdividido em dezoito módulos temáticos que apresentam os conteúdos das aulas 
e que se intitulam: 1.Variáveis; 2.Amostragem; 3.Amostras; 4.Organização Dados; 5.Continuação 
Organização Dados; 6.Quantis; 7.Tendência Central; 8.Dispersão; 9.Distribuição Normal; 
10.Correlação; 11.Regressão; 12.Coefientes Correlação Especiais; 13.Estimação; 14.Continuação 
Estimação; 15.Teoria Hipóteses; 16.Testes T; 17.Continuação TestesT; 18.Testes Não Paramétricos
Aulas Práticas – Subdividido em quatro pontos que apresentam materiais fundamentais para as aulas 
práticas: Questionário (objecto de análise nas aulas práticas); Base de Dados (Base de dados construída 
no SPSS relativa ao questionário anterior); Amostra (Base de dados mais extensa construída no SPSS); 
e Informação SPSS (sobre o funcionamento do programa)
Fichas de Exercícios – Subdividido em catorze fichas com situações problema e exercícios para 
trabalhar nas aulas práticas
Formulário – Subdividido em três partes, que são apresentadas à medida que vão sendo trabalhadas nas 
aulas: Formulário – pág. 1 e 2 ; Formulário pág. 3 e 4; Formulário pág. 5 e 6
Tabelas – Subdividida em seis pontos que apresentam as tabelas que são trabalhadas nas aulas práticas 
: Tabela Normal; Tabela T Student; Tabela Transformação Z; Tabela Chi Quadrado; Tabelas F; e Tabelas 
Coeficiente de Correlação
Trabalho – Subdividido em dois pontos: Enunciado (instruções, objectivos e informação pertinente 
para a realização do trabalho) e Trabalho 2004 (base de dados para a analisar no trabalho)
Link de Interesse – Apresenta a ligação ao site do projecto ALEA
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Correio – Para comunicar através do email
Inquérito Pedagógico – Apresenta o inquérito elaborado pelo GATIUP com o objectivo de avaliar a 
experiência dos alunos com esta disciplina on-line.

6.2.Dados estatísticos de utilização da plataforma
Os dados estatísticos de utilização da plataforma que nos foram disponibilizados pelo GATIUP foram os 
seguintes: 
O número de alunos inscritos na disciplina on-line– 113, número total de hits -8929, número total de 
hits por aluno -79, número de fórums –0 e número de e-mails –6, número de documentos produzidos 
do tipo: PDF -94, Word -1; PPT, HTML-14; Flash, JPE/GIF-9, Vídeos, XLS e TXT.

6.3.Resultados do Inquérito pedagógico
Relativamente ao Inquérito Pedagógico, passado na última aula prática, o número de alunos que 
responderam foi 81.
A Faculdade é o local de acesso mais frequente–76.5% seguido da Casa–63%.
A maioria dos alunos utiliza o computador para fazer pesquisas –95% e para usar o email –85%.
79% dos alunos consideram que o seu nível de conhecimentos de informática é médio; 21% não têm 
facilidade de acesso a um computador com ligação à Internet; 63% acham que o acesso à plataforma 
é Muito ou Bastante fácil (numa escala ordinal de1 –Muito correcto a 5 – Falso).; 74% consideram 
que a plataforma é Muito ou Bastante fácil de utilizar; 71% acham que o funcionamento da plataforma 
é rápido.; 54% acedem semanalmente à plataforma; 87.6% dizem que a estrutura definida permite 
encontrar os materiais com Muita ou Bastante facilidade; 56.7% acham que a componente on-line 
ajuda Muito ou Bastante o seu desempenho na disciplina; 79% acham que a actualização dos conteúdos 
por parte do docente é feita com Muita ou Bastante regularidade.
A análise das perguntas abertas permite concluir que em geral os alunos se sentem satisfeitos e avaliam 
de forma positiva esta experiência salientando aspectos como a rapidez de acesso à informação, a 
disponibilidade, a preservação da integridade dos materiais, a facilidade da organização dos materiais, 
a actualidade da informação, uma melhor gestão do tempo, um maior contacto com a disciplina, e uma 
maior interactividade.

7 – Reflexão final
Depois desta experiência fica a sensação de que esforço foi muito grande , mas que o produto não 
corresponde ao esforço.
Os aspectos mais desafiadores que envolvem a construção de materiais para promover a aprendizagem 
não chegaram a ser implementados.
Uma próxima etapa poderia ser dedicada à construção de simulações e de exercícios interactivos com o 
objectivo de melhorar a compreensão de alguns conceitos mais complexos.
Ficou também por trabalhar o contexto da aprendizagem, especificamente o papel do professor, pois a 
preocupação dirigiu-se quase exclusivamente para o conteúdo.

Relativamente à experiência como utilizador da plataforma Webct penso que o acesso à plataforma 
é fácil, e que o seu funcionamento é rápido. A sua utilização não é muito intuitiva e o aspecto gráfico 
deveria ser melhorado.
A plataforma de ensino escolhida não deve ser demasiado directiva, no sentido de obrigar o professor a 
preencher certos pontos. Deve-se dar ao professor a possibilidade de ser o construtor da disciplina ao 
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nível dos conteúdos, mas não só, deve dar a possibilidade de tomar decisões relativamente aos níveis de 
estrutura, à cor, às imagens.... Esse talvez possa ser um dos pontos fortes da Webct.
Na realidade todos esses aspectos contextuais são demasiado relevantes na aprendizagem para 
poderem ser decididos sem a intervenção do professor. Ao reflectir e tomar decisões relativamente 
a esses aspectos o professor assume mais facilmente a sua responsabilidade no processo de ensino/
aprendizagem.

Os aspectos mais negativos deste experiência têm a ver com um certo desinteresse por parte dos alunos 
pelas sessões presenciais e por parte do professor com o tempo exigido para manter os materiais 
actualizados e para introduzir estímulos que levem os alunos a aceder com regularidade.

Os ganhos para o professor pelo facto da disciplina ter uma componente on-line relacionam-se 
com um maior envolvimento do professor na actividade de docência que se traduz necessariamente 
numa muito maior percentagem de tempo dedicada a esta função. (Infelizmente este investimento 
actualmente ainda não é devidamente valorizado em termos de carreira académica.)
Esta experiência estimulou uma reflexão profunda sobre o processo ensino/aprendizagem.
O principal ganho tem a ver com a promoção de qualidade do ensino que deve ser o primeiro objectivo 
mais importante de um professor.

Referências
[1] Garrison, D.R. & Anderson, T. (2003) E-learning in the 21st Century. London . RoutledgeFalmer.
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IDENTIFICAÇÃO DA DISCIPLINA

PSICOLOGIA DO DESENVOLVIMENTO
. Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação
. Anual
. Luvit
. 107 alunos inscritos na plataforma
. Regente: Orlanda Cruz; Assistentes: Albino Lima e Luísa Soares

Contextualização
Esta disciplina está integrada no 2º ano da licenciatura em Psicologia, sendo a sua frequência 
obrigatória. Está organizada em aulas teóricas (2h semanais) e aulas práticas (5 turmas, com 2 h 
semanais cada). Refira-se que o plano de estudos da licenciatura em Psicologia comporta 5 anos 
curriculares, correspondendo os 3 primeiros ao ciclo básico e os 2 últimos ao ciclo complementar 
(organizados em 5 agrupamentos de unidades optativas).
A Psicologia do Desenvolvimento apresenta um carácter introdutório, formativo e informativo, não 
sendo porém descurada a apreciação crítica e a abordagem integrativa das questões conceptuais. 
Esta disciplina constitui o contexto no qual são abordados os modelos teóricos do desenvolvimento 
psicológico que possuem já o estatuto de modelos clássicos, e que constituem o pano de fundo 
imprescindível, quer para uma compreensão adequada do desenvolvimento humano, quer para a 
contextualização das áreas de investigação mais actuais.
As aulas teóricas são essencialmente expositivas, utilizando-se como recursos técnicos o projector 
multimédia para apresentações em power-point e para a projecção de filmes. Nas aulas práticas é 
levado a cabo um trabalho prático, cujo objectivo é promover o desenvolvimento de competências 
de observação de comportamentos. Os alunos, organizados em pequenos grupos, devem elaborar 
uma grelha de observação de comportamentos previamente identificados como sendo relevantes do 
ponto de vista do desenvolvimento da criança. Esta grelha deve ser ensaiada e melhorada a partir da 
sua aplicação prática. Todo este trabalho é orientado pelo docente e possui uma forte componente de 
colaboração entre pares.
Refira-se que por norma os alunos estão bastante motivados para a realização desta disciplina e, em 
particular, para a frequência e participação nas aulas práticas.
Os conteúdos leccionados nas aulas teóricas são avaliados através de um exame final ou através de 2 
frequências, correspondendo esta avaliação a cerca de 2/3 da pontuação final. O trabalho prático é alvo 
de uma avaliação contínua, correspondendo a sua apreciação ao restante 1/3 da nota final.
Ao longo do ano lectivo 2003-2004 foi ensaiada pela primeira vez a disponibilização on-line aos alunos 
dos materiais básicos da disciplina (programa, sumários e slides das aulas).

Motivação
A minha motivação para aderir ao projecto E-learningUP|2003-2004 era à partida bastante elevada. 
Como factores motivacionais considerem-se os seguintes:
. percepção do modelo de ensino tradicional seguido nas aulas teóricas, baseado fortemente nas aulas 
presenciais e no aconselhamento da leitura de referências bibliográficas, como obsoleto face à evolução 
das novas tecnologias de educação e face ao contexto social actual (era da informação e da comunicação)
. necessidade de utilizar as novas técnicas de ensino (por exemplo, apresentação em power-point), 
inovando face às tradicionais transparências
. necessidade de desempenhar um papel facilitador e orientador na gestão da informação, dada a cada 
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vez maior quantidade de informação a que os alunos estão expostos, quer através do suporte papel, quer 
através do suporte electrónico
. crença de que o conhecimento é construído de uma forma activa pelo aluno, devendo este assumir 
um nível de responsabilidade máxima neste processo, apesar da importância inalterável do papel do 
professor como promotor e orientador dessa construção.
Como nunca tinha encetado qualquer experiência de ensino utilizando os recursos da Internet, 
a adesão a este projecto de e-learning traduziu-se num processo exploratório, sem que à partida 
existissem expectativas muito concretas acerca do que iria ser exactamente o produto final, quer em 
termos da adesão dos alunos, quer em termos da eficácia das estratégias adoptadas, quer ainda em 
termos da realização dos objectivos previstos.

Objectivos
Foram os seguintes os objectivos relativos à realização dos alunos:
. aumentar o seu nível de autonomia e de responsabilidade no processo de aprendizagem
. promover uma atitude cada vez mais activa e de participativa nas aulas presenciais 
. facilitar o acesso aos documentos chave da disciplina, sem constrangimentos materiais e de tempo e 
espaço, libertando assim tempo e energia para investir de uma forma mais profunda na aprendizagem
. melhorar a organização dos materiais de apoio à disciplina, bem como a sua qualidade
. facilitar a comunicação e a troca de experiências entre os alunos
. melhorar a comunicação entre professor e alunos
Do ponto de vista do professor, para além dos objectivos já enunciados, pretendia-se desenvolver 
competências de utilização das técnicas de e-learning e da utilização de uma plataforma de ensino.

Modelo/estratégia
A plataforma Luvit foi utilizada numa perspectiva de complemento à componente presencial da 
disciplina, quer relativamente às aulas teóricas, quer relativamente às aulas práticas. Foi assim seguido 
aquilo que habitualmente é designado de modelo híbrido (blended learning).
As estratégias de integração da componente on-line com a componente presencial foram as seguintes:
. disponibilização exclusiva de materiais através da componente on-line, à medida que iam sendo 
referidos nas aulas presenciais
. colocação na plataforma de avisos relativos ao funcionamento das aulas presenciais
. criação de um fórum de discussão de uma temática teórica.
Os pontos fortes deste modelo prendem-se com a possibilidade de os alunos tirarem mais proveito das 
aulas presenciais, ao mesmo tempo que gastam menos tempo em tarefas de carácter burocrático (na 
reprografia, por exemplo). 
Os pontos fracos prendem-se sobretudo com o tempo suplementar exigido ao professor para manter a 
plataforma activa e motivar os alunos para um acesso regular.

Organização e Implementação
O Luvit, com o seu elevado grau de estruturação e organização em árvore, facilita bastante a organização 
e implementação do projecto, não obrigando a um trabalho de concepção do desenho do curso. Este 
curso foi estruturado no início do ano lectivo, sendo os conteúdos disponibilizados à medida que 
iam sendo referenciados nas aulas presenciais. Os participantes foram os docentes implicados nas 
disciplinas, com recurso ao apoio técnico do GATIUP.
Ao longo do ano lectivo fui questionando os alunos acerca de possíveis dificuldades no acesso à 
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plataforma, tentando perceber possíveis resistências à sua utilização. Tive assim oportunidade de 
verificar a naturalidade com que os alunos, de uma maneira geral, se apropriaram da plataforma, 
questionando sempre lhes parecia que algo não estava a funcionar como deveria.

Resultados
São os seguintes os produtos resultantes deste projecto:
 . Curso on-line de Psicologia do Desenvolvimento
 . Comunicação no Workshop E-learningUP|2003-2004 (Reitoria da Universidade do Porto,  
   29 de Setembro 2004)
 . Comunicação na Conferência eLES\’04 – eLearning no Ensino Superior (Universidade de  
   Aveiro, 27-29 de Outubro).
De acordo com os dados fornecidos pelo GATIUP, ao longo do ano lectivo verificaram-se 31107 hits, 
sendo a média por aluno de 291 hits, o que, comparativamente com outras disciplinas que integraram 
o projecto E-learningUP|2003-2004, parece ser um valor elevado. Procedendo a uma análise da 
utilização da plataforma ao longo do ano lectivo, entre Novembro e Junho, verifica-se que, tal como 
seria de esperar, os meses de maior afluência são Dezembro, Janeiro, Fevereiro e Junho, havendo uma 
quebra de utilização nos meses de Março a Maio. Estes últimos correspondem a um período de menor 
dedicação à preparação para exame e maior investimento na realização dos trabalhos para as aulas 
práticas.
A utilização feita da plataforma esteve porém muito aquém das potencialidades que este recurso 
oferece, esperando-se no futuro investir de uma forma mais profunda na exploração das mesmas.
Na medida em que os alunos apenas tiveram acesso ao inquérito pedagógico na última semana de aulas, 
o número de respostas obtidas é muito baixo – 17. Apesar deste constrangimento, refiram-se alguns 
resultados que surgem como mais consensuais. A grande maioria dos alunos acede ao computador de 
casa, utiliza-o com maior frequência para fazer pesquisas e para correio electrónico e considera que 
tem facilidade em aceder à Internet. 
Na apreciação feita da plataforma Luvit, a maioria dos alunos que responderam considera que o acesso 
não levanta problemas, que a plataforma é fácil de usar, que o funcionamento é moderadamente rápido 
e que o aspecto gráfico é agradável. Pode-se assim concluir que da plataforma foi bem aceite e não 
foram levantadas resistências à sua utilização.
Os alunos que responderam ao inquérito, na sua maioria, consideram que houve coordenação entre a 
componente on-line e a componente presencial da disciplina, que a estrutura do curso é adequada e 
que a actualização dos conteúdos é feita com regularidade.
Relativamente à contribuição da componente on-line para o desempenho na disciplina, a maioria 
dos respondentes considera que esta constitui de alguma forma uma ajuda. Quanto ao contributo das 
ferramentas de comunicação para o aumento da proximidade entre colegas e com o professor, estes são 
os aspectos que mereceram mais discordância. Estas respostas podem ser entendidas pelo facto de os 
alunos disporem de outras alternativas de comunicação, que não através da plataforma, e o professor 
constituir uma presença a que tem acesso regularmente. 
De entre os pontos positivos listados, é de referir a organização dos conteúdos, a acessibilidade 
facilitada, a actualidade da informação e o evitar de perdas de tempo. São também estes os aspectos 
que estão na base da sua motivação para utilizar a plataforma. Os alunos são unânimes na apreciação 
da importância da manutenção da componente on-line da disciplina. Os aspectos negativos referidos 
são em grande parte a contrapartida dos aspectos positivos, ou seja, dificuldades de acessibilidade e 
lentidão na realização de downloads. É também referido por alguns alunos o interesse por outro tipo de 
materiais de apoio, para além dos disponibilizados.
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Conclusão
De um ponto de vista mais objectivo, foram alcançados os seguintes objectivos:
 . facilitação do acesso aos documentos de trabalho, 
 . melhoria na organização dos materiais de apoio, 
 . construção e reformulação de novos materiais de apoio. 
A maioria dos alunos considera que a utilização da plataforma não resultou na facilitação da 
comunicação entre alunos e entre alunos e professor. Tal como atrás foi referido, os alunos dispõem de 
uma gama razoável de alternativas de comunicação entre eles e como tal não sentiram que a plataforma 
fosse uma mais-valia de relevo neste domínio. Do ponto de vista do professor, porém, a plataforma 
permite estabelecer com mais facilidade a comunicação com o grande grupo.
Os restantes objectivos acima mencionados – aumentar o nível de autonomia e de responsabilidade no 
processo de aprendizagem, promover uma atitude mais activa e participativa nas aulas presenciais – são 
de difícil avaliação.
O trabalho futuro passará em grande parte pela reflexão sobre a operacionalização e avaliação destes 
objectivos. Esperamos também desenvolver outros materiais de apoio pedagógico, testes de avaliação 
que permitam ao aluno ir monitorizando a par e passo as suas aprendizagens e fóruns de discussão que 
promovam a procura selectiva de informação e a reflexão sobre questões conceptuais. Pretende-se 
assim tirar mais partido das potencialidades tecnológicas oferecidas pela plataforma e pelo e-learning 
de uma forma geral. Parece-me, no entanto, que o princípio fundamental segundo o qual o aluno deve 
desenvolver as suas competências de reflexão, espírito crítico e criativo e abordagem profunda da 
informação na construção activa do conhecimento, não deve ser perdido de vista e deverá funcionar 
como eixo orientador fundamental de todas as opções que forem realizadas em termos pedagógicos.108







REFLEXÕES SOBRE O ENSINO E A APRENDIZAGEM A PROPÓSITO DAS 

PLATAFORMAS DE E-LEARNING

Orlanda Cruz, Filomena Jordão e Leonor Lencastre
FPCEUP

Com esta comunicação propomo-nos fazer uma reflexão sobre os aspectos pedagógicos da 
nossa actividade docente a propósito da utilização das plataformas de ensino à distância on line 
disponibilizadas pelo Gabinete de Apoio às Novas Tecnologias na Educação do IRICUP – WebCT [1] e 
Luvit [2].
Pretendemos reflectir sobre o conceptual teórico ao nível das teorias e modelos que, na nossa opinião, 
devem fundamentar a utilização deste tipo de sistemas de gestão do processo ensino-aprendizagem.
Nas reuniões e debates científicos que cada vez mais começam a surgir dedicados a esta temática, a 
grande parte das contribuições focam primordialmente aspectos relativos às inovações tecnológicas 
ou de carácter organizacional/estrutural, ficando as questões pedagógicas ou ausentes do debate 
ou subsidiárias das primeiras. A nossa formação em Psicologia permite-nos contudo, estar mais 
sensibilizadas e disponíveis para reflectir não só sobre os pressupostos como sobre as implicações 
pedagógicas da utilização deste tipo de ferramentas na concepção e implementação de cursos baseados 
na web.
Ao longo deste artigo apresentaremos os modelos de aprendizagem que norteiam a nossa prática 
pedagógica, quais as características e competências que esperamos observar nos alunos do ensino 
superior e as orientações fundamentais para a intervenção do professor, para, num momento final, 
reflectirmos acerca do e-learning. Nesta discussão as posições dividem-se entre os que consideram 
o e-learning sobretudo como um recurso tecnológico que permite alcançar determinados objectivos 
educativos e aqueles que encaram o e-learning fundamentalmente como uma inovação a nível 
dos paradigmas de ensino-aprendizagem. Propomo-nos assim estabelecer relações entre o que é 
preconizado pelas teorias e modelos de ensino-aprendizagem e as características do e-learning que 
possam ser potenciais promotoras de uma educação de qualidade.

1. Como se aprende?
A utilização que fizemos ao longo do ano lectivo 2003-04 das novas tecnologias de ensino que nos 
foram disponibilizadas pelo GATIUP levantou-nos questões pragmáticas de funcionamento e eficácia, 
mas também e fundamentalmente, questões conceptuais relativas à filosofia da educação que lhes está 
subjacente. É sobre estas últimas que nos iremos debruçar neste artigo, particularizando as concepções 
acerca do que é aprender, de quais os objectivos educativos e de qual o protagonismo do professor e do 
aluno neste processo. 
Desde logo consideramos que qualquer abordagem do processo de aprendizagem tem subjacente 
obrigatoriamente uma dada perspectiva epistemológica. Ao pretendermos que os nossos alunos 
aprendam, estamos a colocá-los perante um processo de construção do conhecimento. 
A análise que aqui apresentamos do processo de aprendizagem tem como pano de fundo 
fundamentalmente os contributos epistemológicos de dois modelos teóricos: o modelo construtivista e 
o modelo sociocultural.
Estes modelos ajudam-nos a perceber como o conhecimento é construído e reconstruído pelo ser 
humano na sua interacção com o meio. Apesar de salientarem aspectos distintos, assumem posturas 
complementares e, neste sentido, consideramos que a perspectiva construtivista-colaborativa integra 
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da melhor forma os aspectos mais relevantes dos dois modelos. Salientaremos de seguida apenas 
os aspectos mais significativos destes modelos, remetendo desde já o leitor interessado para as 
referências bibliográficas listadas no final.

1.1. Modelo Construtivista
O modelo construtivista revela-nos a faceta activa e inquieta do ser humano na procura e organização 
do conhecimento acerca do mundo que o rodeia. Como premissa base é salientado que o indivíduo é um 
ser activo na construção do conhecimento e não um simples receptor de informação. Jean Piaget, nome 
incontornável na análise deste modelo, será aqui a referência de base.
Inerente a esta abordagem está o conceito de que qualquer organismo tende para a organização face 
à informação dispersa que o rodeia. A organização traduz-se na existência de estruturas coerentes, 
susceptíveis de alteração e de ampliação à medida que o indivíduo desenvolve o seu conhecimento 
acerca do mundo [3]. Aprender será então construir conhecimento, integrando-o em estruturas 
mentais ou estruturas cognitivas dotadas de sentido e coerência. Estas estruturas relacionam a 
informação nova com a informação anterior e são suficientemente abrangentes para permitir integrar 
informação futura. 
Como é construído o conhecimento de um ponto de vista individual? Quais os mecanismos que 
explicam o processo de desenvolvimento cognitivo e o processo de aprendizagem? Piaget recorre aos 
mecanismos de assimilação, acomodação e equilibração, conceitos que têm a sua origem no domínio da 
Biologia. 
Face a um estímulo novo, a tendência organizadora do organismo será para o integrar nas suas 
estruturas – é a assimilação. Esta integração permite-nos entender o estímulo porque nos torna 
capazes de lhe atribuir um significado. A maior parte dos estímulos a que estamos sujeitos no dia a dia 
são integrados de forma quase automática e sem qualquer esforço especial. Porém, nem sempre as 
estruturas mentais estão prontas para integrar novos estímulos e, nesse caso, num primeiro momento, 
será necessário introduzir algum tipo de alteração nessas estruturas, de maneira a que, num segundo 
momento, estas possam incorporar a informação e, assim, assimilar o novo estímulo. A este processo 
de alteração ou de ampliação das estruturas chama Piaget acomodação.
Quando o organismo não consegue assimilar um estímulo, passa a um estado de desequilíbrio. Em 
termos cognitivos, a informação proveniente do meio não pode ser interpretada ou compreendida pelo 
indivíduo, surgindo então um estado de conflito cognitivo ou de dissonância cognitiva. Este estado de 
conflito e de desequilíbrio é fundamental como motor da alteração das estruturas do conhecimento, 
o que pode passar pela sua ampliação e pela sua complexificação [4]. Uma vez alteradas (através do 
mecanismo de acomodação), surge um novo período de equilíbrio. A construção do conhecimento é 
então um processo contínuo de construção e reconstrução de estruturas, com sucessivos períodos de 
equilíbrio e desequilíbrio [3].
Na realidade, só se pode dizer que existe construção do conhecimento quando há alteração ou mesmo 
criação de novas estruturas, ou seja, quando interactuam os processos de assimilação e acomodação. 
Quando a assimilação predomina, o processo de integração da nova informação é pacífico havendo 
apenas recepção sem qualquer processamento mais activo. Quando há um predomínio da acomodação, 
estamos perante uma situação de alteração das estruturas em função do estímulo apresentado, sendo 
esta uma situação muito próxima da imitação de modelos. Para que haja construção de conhecimento 
é necessário que se verifique alguma resistência da parte do organismo em assimilar os estímulos, ou 
seja, que haja uma dissonância cognitiva ou conflito cognitivo entre os novos estímulos e as estruturas 
pré-existentes. Os estímulos em questão, não sendo imediatamente integráveis pelo organismo, e 
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tendendo este para o equilíbrio e a organização, vão levar a que este mesmo organismo se reorganize 
no sentido de integrar a nova informação. Só quando há esta reorganização das estruturas do 
conhecimento é que se pode dizer que houve efectivamente construção do novo conhecimento. ´
Num indivíduo em desenvolvimento, as estruturas estão constantemente a ser alteradas. E esta 
alteração só se faz porque o indivíduo está constantemente em interacção com o mundo que o rodeia.

1.2. Modelo sociocultural
O modelo sociocultural enfatiza a origem social do conhecimento. O conhecimento é uma construção 
social, tal como tudo o que caracteriza a nossa cultura – valores, atitudes, hábitos, convenções, etc. 
Mesmo quando o conhecimento é do foro intraindividual, ele emerge do e no contexto interindividual. 
Qualquer construção do conhecimento tem a sua origem no contexto social do indivíduo e nas 
interacções que ele estabelece com outros indivíduos.
Este modelo, que tem o seu primeiro mentor em Lev Vygotsky, parte do princípio fundamental de 
que o indivíduo só se desenvolve em interacção com os outros indivíduos, ou seja, o contexto de 
desenvolvimento e de aprendizagem é forçosamente um contexto humano. O indivíduo desenvolve as 
suas estruturas mentais de conhecimento, primeiro num plano interindividual e só depois num plano 
intraindividual [5]. 
Porém, segundo este autor, nem todas as interacções sociais promovem o desenvolvimento. Vygotsky 
valoriza em particular as interacções diádicas em que um dos elementos da interacção apresenta 
um nível superior de competência, contribuindo assim para o desenvolvimento do elemento com 
nível inferior de competência. Neste tipo de interacção social, os indivíduos com nível superior de 
competência são capazes de adequar a sua forma de actuar em função do nível de competência actual 
do outro e tendo em vista o alcançar por este de um patamar de competência superior. Estes parceiros 
de interacção mais competentes estruturam as situações de aprendizagem, não só em função do nível 
de competência actual apresentado pelo sujeito, mas também em função do seu nível de competência 
potencial.
Não existindo interacção social, não há possibilidade de retirar proveito do que os parceiros mais 
competentes têm para oferecer e tornar actual o que anteriormente era apenas potencial. Por outro 
lado, neste processo de actualização de potencialidades, o indivíduo atinge níveis crescentes de 
competência que lhe permitem actuar e pensar de forma autónoma, quando anteriormente necessitava 
do apoio dos outros. Assim, o desenvolvimento cognitivo que decorre das aprendizagens segue uma 
trajectória que começa na necessidade de apoio e acaba na capacidade de actuar autonomamente.
A construção individual do conhecimento implica a construção ou a reconstrução de significados, já 
que do ponto de vista social esse conhecimento já tem um significado. A construção do conhecimento 
(na medida em que este conhecimento tem uma origem social) implica uma partilha de significados 
entre o indivíduo e meio onde este está inserido.
Dada a importância da interacção, a aprendizagem individual dá lugar à aprendizagem em colaboração. 
A aprendizagem faz-se de forma colaborativa. O conhecimento é construído de forma colaborativa, 
apontando os estudos mais recentes realizados nesta perspectiva para a importância da interacção 
também entre parceiros com níveis idênticos de competência [6]. O conhecimento deixa de ser do foro 
individual, para ser uma actividade humana sociocultural.

1.3. Perspectiva construtivista-colaborativa
O aluno aprende através da construção de estruturas de conhecimento consistentes e coerentes que vão 
sendo progressivamente alteradas no sentido de uma maior abrangência e complexidade, ao longo do 
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seu percurso de desenvolvimento. Estas estruturas têm um carácter de permanência e de flexibilidade, 
estando a sua construção permanentemente em aberto, o que nos permite perspectivar a aprendizagem 
como decorrendo ao longo de toda a vida. Cada estrutura de conhecimento marca a base a partir da qual 
se realizam as aprendizagens posteriores. 
O aluno deve apresentar uma atitude intelectualmente activa na abordagem da informação – só assim 
poderá construir significados pessoais e promover o seu próprio desenvolvimento intelectual. A 
aprendizagem é entendida como um desafio intelectual, colocando o indivíduo face a situações que 
não são coerentes e entram em conflito com as estruturas de conhecimento preexistentes. O conflito 
cognitivo é um factor fundamental na aprendizagem do indivíduo, desde que não o coloque face a 
situações cuja resolução está completamente além do seu nível de desenvolvimento actual.
Não podemos esquecer porém que o contexto onde cada indivíduo constrói o seu conhecimento não é, 
na sua origem, individual, mas sim social. E aqui destacaremos três aspectos:

• A cultura desempenha um papel preponderante na definição dos conteúdos a aprender 
pelo indivíduo e das aprendizagens que ele deve realizar. É a partir da interacção social do 
indivíduo com os membros dessa cultura que vai ocorrer a construção individual do seu 
conhecimento.
• A interacção colaborativa, que ocorre fundamentalmente em contexto social, é promotora 
da construção de conhecimentos e de competências no domínio pessoal e, neste sentido, 
contribui para o desenvolvimento de uma atitude mais autónoma face a aprendizagens 
posteriores. Colaboração e autonomia não são assim processos antagónicos mas sim 
complementares.
• Toda a construção individual de conhecimentos, com a consequente construção de 
significados pessoais, só é verdadeiramente conseguida após uma confrontação desses 
significados pessoais com os significados dos outros membros da comunidade ?7?.
Assim, a interacção social é fundamental no processo de construção individual do 
conhecimento, mas também no processo de validação (confirmação ou infirmação) desse 
conhecimento. Se desta confrontação resultar dissonância, surge a necessidade de rever e 
reformular as estruturas do conhecimento.

A nossa postura epistemológica orienta-se assim por um modelo que poderemos designar de 
construtivismo social ou colaborativo ?7?, resultante da convergência das duas posições acima 
enunciadas. A aprendizagem implica uma construção cognitiva que só pode ser realizada num contexto 
social –  a dimensão cognitiva e a dimensão social serão assim as duas faces da mesma moeda.

2. Que aluno universitário? – Características e competências
Assumindo como pano de fundo a perspectiva construtivista-colaborativa, apresentamos de seguida 
a forma como percepcionamos o aluno universitário e quais as suas características e competências 
fundamentais.
Esperamos que o aluno desenvolva estruturas de conhecimento em função das suas experiências 
de interacção com os outros agentes educativos, quer estes sejam professores, quer sejam pares, no 
contexto de uma comunidade de aprendizes. Assim, consideramos que:

• O aluno é um construtor activo do seu conhecimento e não um simples receptor passivo 
da informação;
•As estruturas de conhecimento desenvolvidas ao longo da vida pelo aluno influenciam a 
sua interpretação das situações e o seu processo de aprendizagem;
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• Qualquer alteração daquelas estruturas coloca o aluno face a um conflito cognitivo cuja 
resolução exige esforço por parte deste;
• As interacções colaborativas com os pares e com o professor são o motor necessário à 
construção individual do conhecimento.

Desta forma, esperamos que o aluno desenvolva competências de aprendizagem que lhe possam vir a 
ser úteis para toda a vida.

• O aluno deve desenvolver um pensamento e um discurso críticos
• O aluno deve ser inovador e criativo
• O aluno deve ser capaz de problematizar situações e resolver problemas
• O aluno deve ser responsável pela gestão e monitorização das suas aprendizagens.
• O aluno deve desenvolver competências de autonomia a nível do seu pensamento e da sua 
realização académica
• O aluno deve desenvolver competências de colaboração em contextos sociais

Ao traçar este perfil para o aluno universitário, não podemos deixar de mencionar os trabalhos de 
Marton e Saljo ?8? e de Entwistle e Ramsden ?9?) que analisam as concepções que os alunos têm da 
aprendizagem, distinguindo uma abordagem de nível superficial de uma abordagem de nível profundo. 
Na primeira, os alunos acima de tudo reproduzem a informação veiculada, fazendo apelo especialmente 
à memorização. Na segunda, o objectivo fundamental da aprendizagem consiste em atribuir significado 
à informação e integrá-la nas estruturas de conhecimento já existentes.
Como professores, desejamos que os estudantes apresentem uma concepção de aprendizagem de 
nível profundo, a mais adequada para a construção de conceitos com um nível de complexidade 
elevado. Cabe sobretudo ao professor o papel de criar um ambiente educativo facilitador deste tipo 
de concepção. Na realidade, o contexto de ensino-aprendizagem tem uma influência crucial nas 
percepções dos estudantes sobre as tarefas de aprendizagem, como se verá no ponto seguinte.

3. Como se ensina?
A questão que agora se coloca é a de reflectir sobre as metodologias e as estratégias de ensino mais 
adequadas para promover contextos de aprendizagem internamente congruentes que permitam aos 
alunos desenvolver as competências atrás identificadas.
Em primeiro lugar, há que salientar que qualquer experiência educacional consiste num processo de 
interacção entre professor e aluno. Ambos têm responsabilidades importantes e complementares 
na forma como este processo se desenrola e nos seus resultados. Cabe no entanto, ao professor um 
conjunto de responsabilidades e funções que devem promover a criação de uma comunidade de 
aprendizes. Esta comunidade constitui um requisito necessário para a aprendizagem de nível superior 
pois “… provides the environment in which students can take responsability and control of their 
learning through negotiating meaning, diagnosing misconceptions, and challenging accepted beliefs 
...” ?7, p. 27?.
Para reflectir sobre os papéis que o professor deve desempenhar num contexto de aprendizagem 
construtivista-colaborativa, vamos considerar a proposta de Garrison e Anderson [7] pois ela é 
integradora dos vários aspectos que consideramos essenciais no processo ensino-aprendizagem.
Os autores consideram assim, que as responsabilidades da docência em qualquer contexto são 
complexas e multifacetadas devendo o professor ser um perito num dado domínio, um designer 
educacional, um facilitador das relações sociais e um instrutor. Ou seja, o professor desempenha 
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essencialmente três papéis: organização e gestão do curso, facilitação do discurso e instrução directa. 
No desempenho destes três papéis o professor deverá promover a criação de uma comunidade onde os 
alunos sejam capazes de construir e confirmar os significados (dimensão cognitiva) e de se projectar 
social e emocionalmente através dos meios utilizados (dimensão social). Portanto, “teaching presence 
is what the teacher does to create a community of inquiry that includes both cognitive and social 
presence [7, p. 66].
Enquanto organizador e gestor do curso cabe ao professor tomar decisões sobre uma série de aspectos 
da macro-estrutura nomeadamente, definição de expectativas e objectivos, o estabelecimento do 
currículo, a definição dos métodos de ensino, a delimitação dos prazos para a realização das tarefas, a 
estruturação das actividades (individuais e colaborativas) e a criação de processos e instrumentos de 
avaliação.
Se defendemos que a educação deve preparar os estudantes para serem aprendizes ao longo da vida, não 
são os conteúdos específicos que mais interessam, mas sim as competências e estratégias necessárias 
para lidar com a informação – mais do que aprender, o fundamental é que os alunos aprendam a 
aprender.
Quando se adopta uma metodologia de ensino tipo aula magistral, em que a informação é exposta 
pelo professor a um grupo de alunos, com o objectivo de transmitir informação sem a preocupação de 
interacção com o grupo, não se está a promover este tipo de competências. Pelo contrário, estimula-se 
o comportamento passivo por parte dos alunos com o consequente pouco envolvimento no processo 
de ensino/aprendizagem. Este tipo de metodologia, talvez a mais frequente e tradicional, não estimula 
uma concepção profunda da aprendizagem.
Dois aspectos a este nível merecem atenção especial por influenciarem a abordagem que os alunos 
desenvolvem na concepção da aprendizagem /construção do conhecimento: a extensão do currículo e as 
estratégias de avaliação adoptadas.
É conveniente que o currículo, que deve ser relativamente aberto, não seja demasiado extenso pois 
pode sugerir implicitamente aos alunos que o objectivo da aprendizagem é o de assimilar informação.
As estratégias de avaliação devem também ser congruentes com os objectivos da aprendizagem 
construtivista-colaborativa não se focalizando por ex., na realização de testes que fazem apelo exclusivo 
à memorização de conteúdos. 
Enquanto facilitador do discurso cabe ao professor assumir um papel de guia e orientador, focalizado 
na interacção educativa, assumindo atitudes que permitam construir um clima de apoio, promotor da 
participação dos alunos, da reflexão e do discurso crítico. Garrison e Anderson [7, p. 85] propõem um 
conjunto de estratégias específicas, a nível social, para promover a comunicação e a participação social, 
tais como reforçar os alunos por participarem numa discussão, expressar emoções de forma moderada 
ou utilizar um estilo de comunicação coloquial e não formal.
Ao nível cognitivo é fundamental que o professor focalize a discussão nos aspectos chave, lance 
questões estimulantes, modere a discussão entre os alunos de forma não directiva, desafie ideias e 
promova a reflexão [7, p. 87].
Por fim, é necessário ainda que o professor assuma um papel de liderança ao nível intelectual e 
pedagógico – instrução directa – em todo o processo educativo pois dele se espera que defina os 
conteúdos a serem abordados, proceda à síntese final das discussões, identifique nos alunos possíveis 
ideias erróneas, forneça um feedback avaliativo, oriente para as fontes bibliográficas, esclareça 
dúvidas, etc. [7, p. 88]. Embora este papel do professor tenha vindo a ser desvalorizado, ele é crucial 
em qualquer relação de aprendizagem em que, as partes envolvidas não se situam ao mesmo nível no 
que respeita ao domínio dos assuntos. Por isso, é fundamental que o professor respeite o aluno quando 
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lhe dá feedback, seja construtivo nos comentários correctivos, esteja aberto à negociação e aborde as 
situações conflituosas rapidamente e em privado.
Ao nível cognitivo, o professor deve no desempenho deste papel: oferecer ideias e perspectivas 
alternativas para análise e discussão, responder directamente às dúvidas e problemas colocados, 
reconhecer que há questões dúbias sobre as quais não há certeza, estabelecer ligações entre ideias, 
construir estruturas de referência, sumariar a discussão e fazer avançar a aprendizagem [7, p. 90].

Podemos assim concluir que nesta perspectiva “a teacher needs to be a learner and a researcher to 
strive for greater awareness of the environments and the participants in a given teaching situation in 
order to continually adjust their actions to engage students in learning” [10, p. 14].

4. E-learning – Tecnologia ou modelo?
Uma vez definidos os pressupostos epistemológicos pelos quais orientamos a nossa prática pedagógica 
e que se reflectem nas concepções acerca do aluno e nas opções educativas, interessa-nos agora 
reflectir sobre a coerência do e-learning com os pressupostos epistemológicos atrás delineados. Esta 
reflexão será feita a partir do enunciar de questões surgidas na sequência do aprofundamento teórico 
apresentado anteriormente.
Ao utilizarmos o e-learning estamos a promover no aluno uma atitude activa de construção do 
conhecimento a partir de interacções colaborativas com os outros elementos da comunidade de ensino/
aprendizagem?
Até que ponto o e-learning apela a um modelo construtivista-colaborativo?
Até que ponto o e-learning é apenas e simplesmente uma ferramenta que pode servir para qualquer 
tipo de propósitos educativos?
O e-learning é por definição uma aprendizagem em rede, on line, que tem lugar num contexto formal e 
utiliza tecnologias multimedia ?7, p. 2?
Têm sido apontados como principais aspectos diferenciadores, em relação ao ensino presencial: o 
facto de haver uma separação espacio-temporal entre o professor e os alunos, a gestão do tempo ficar 
predominantemente a cargo do aluno e a ênfase na leitura e na escrita [11].
A tecnologia é um mediador fundamental no processo de aprendizagem, levantando possibilidades e 
constrangimentos diversos na interacção educativa, quer entre pares, quer entre professor e alunos 
[7]. É consensual pensar que o e-learning, nos seus aspectos tecnológicos, provocou uma alteração de 
fundo na prática pedagógica.
Mas será o e-learning apenas uma tecnologia com grau elevado de complexidade ou, mais do que 
uma tecnologia, estamos perante um novo paradigma de ensino-aprendizagem com pressupostos 
completamente novos?
Até que ponto o e-learning promove uma atitude activa, crítica, criativa, colaborativa e autónoma na 
construção do conhecimento? Até que ponto isto só acontece se este já for o eixo de referência utilizado 
pelo docente na definição dos objectivos, na organização do currículo, na avaliação e nas actividades de 
aprendizagem? 
Uma das características do e-learning mais explorada pelos professores que iniciam a sua experiência 
neste domínio é provavelmente a facilidade do acesso à informação (organização, quantidade e 
diversidade); no entanto, há outras características igualmente, senão mesmo mais importantes, que 
têm a ver com a promoção da comunicação. De facto, o e-learning faz uso de uma tecnologia que 
foi criada com o objectivo fundamental de facilitar a comunicação entre os aprendizes e entre estes 
e o professor e, desta forma, promover a construção de conhecimentos com significado. Sendo a 
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comunicação o cerne de todo o acto educativo, o professor não pode ficar indiferente às múltiplas 
potencialidades do e-learning a este nível.
O estado actual do nosso conhecimento não nos permite mais do que levantar questões, colaborando 
assim para a reflexão e discussão das mesmas na comunidade de aprendizes da qual, neste domínio, 
fazemos parte.
Se considerarmos que o e-learning pretende promover transacções construtivas colaborativas no 
seio de uma comunidade de aprendizes em que o professor tem um papel facilitador, orientador e de 
liderança [7], então podemos concluir que o e-learning é mais do que uma tecnologia, mais do que 
um meio para aceder a conteúdos educativos, favorecendo uma prática pedagógica à luz da abordagem 
construtivista colaborativa. 

Referências
[1] GATIUP (2003). WebCT - Manual de Apoio. Porto: Instituto de Recursos e Iniciativas Comuns da 
Universidade do Porto (IRICUP).
[2] GATIUP (2003). Luvit - Manual de Apoio. Porto: Instituto de Recursos e Iniciativas Comuns da 
Universidade do Porto (IRICUP).
[3] Piaget, J. (1983). Piaget’s theory. In P. H. Mussen (Ed). Handbook of Child Psychology (4th Ed.). 
New York: John Wiley & Sons.
[4] Coll, C. & Martí, E. (1992). Aprendizaje y desarrollo: La concepción genetico-cognitiva del 
aprendizaje. In C. Coll, J. Palacios & A. Mardresi (Eds). Desarrollo psicológico y educación. Madrid: 
Alianza Psicología.
[5] Vygotsky, L. (1978) Mind in society: the development of higher psychological processes. Cambridge, 
M. A.: Harvard University Press.
[6] Rogoff, B. (1998). Cognition as a collaborative process. In D. Kuhn & R. S. Siegler (Vol. Eds), W. 
Damon (Series Ed.), Handbook of Child Psychology. Vol. 2. Cognition,perception and language (5th 
Ed., 679-744). New York: John Wiley & Sons.
[7] Garrison, D. R. & Anderson, T. (2003). E-Learning in the 21st Century. A framework for research 
and practice. Londres: RoutledgeFalmer.
[8] Marton, F. & Saljo, R. (1976). What does it take to improve learning? In P. Ramsden (Ed). 
Improving learning: New perspectives. London: Kogan Page.
[9] Entwistle, N. J. & Ramsden, P. (1983). Understanding student learning. London: Croom Helm.
[10] Dougiamas, M. (1998). A journey into constructivism. [On-line]. http://dougiamas.com/writig/ 
constructivism.html, 21/04/04
[11] Lima, J. R. e Capitão, Z. (2003). e-Learning e e-Conteúdos. Aplicações das teorias tradicionais 
e modernas de ensino e aprendizagem à organização e estruturação de e-cursos. Lisboa: Centro 
Atlântico, Lda.

118



FMDUP





PROJECTO DE E-LEARNINGUP 2003-2004 DA DISCIPLINA DE IMUNOLOGIA DA 

FACULDADE DE MEDICINA DENTÁRIA

Identificação
Nome: Imunologia
Faculdade de Medicina Dentária da Universidade do Porto
Frequência anual.
Plataforma WebCT
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Contextualização
A Faculdade de Medicina da Universidade do Porto (FMUP) tem a seu cargo o ensino de 13 disciplinas 
do curso de licenciatura da Faculdade de Medicina Dentária da Universidade do Porto (FMDUP), entre 
as quais a Imunologia. 
Com o ensino da disciplina de Imunologia pretende-se que, no final do plano de estudos, os alunos 
conheçam os mecanismos básicos da resposta imunológica, como resposta biológica à agressão exógena 
ou endógena, a sua participação na génese de patologia humana, assim como os princípios da sua 
modulação terapêutica. Os temas são abordados em duas prelecções teóricas semanais, com um horário 
de 1 hora cada. Os trabalhos de grupo e seminários têm uma carga horária de 1h30m por semana. 
A avaliação consiste numa prova final escrita e informação do docente dos elementos colhidos nos 
seminários e avaliação de um dos relatórios escritos. 

Motivação
As expectativas/motivações iniciais em relação ao projecto foram:

• Participar e desenvolver uma experiência educacional inovadora;
• Desenvolver novas competências de comunicação e agilizar interacção professor/aluno;
• Facilitar o acesso a conteúdos certificados 
• Envolver os alunos na criação de conteúdos específicos
• Possibilidade de desenvolver conteúdos que, com as adaptações adequadas, podem 
simultaneamente servir o ensino pré-graduado, a educação médica contínua e a divulgação 
científica e de cuidados de saúde.

Objectivos
Ao nível do conhecimento dos alunos:

• Aquisição e uso de conhecimento distribuído por meio electrónico
• Melhorar acessibilidade aos conteúdos pedagógicos
• Promover a aprendizagem activa

Ao nível dos gestos e atitudes:
• Melhorar a comunicação entre docente e discentes e destes entre si;
• Promover a utilização de tecnologias informáticas no processo de aprendizagem;
• Avaliar o interesse do e-learning na melhoria da qualidade do ensino;
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Ao nível do impacto do projecto:
• Detectar e corrigir deficiências
• Avaliar eficácia/impacto no processo de aprendizagem
• Construir conteúdos especificamente para o curso
• Criar o embrião de uma plataforma de educação contínua para a Estomatologia e 
Odontologia, com conteúdos de texto, imagem e bibliográficos
• Numa fase inicial disponibilizar os conteúdos base do programa pré-graduado de 
Imunologia da Faculdade de Medicina Dentária e posteriormente adaptar alguns desses 
conteúdos à educação médica contínua da Medicina Dentária (p.ex. imunologia da cárie 
dentária, manifestações orais da SIDA etc.) e criar a interface de alguns desses conteúdos 
para informação geral (científica e de saúde) para o público geral.

Modelo/estratégia
Os conteúdos do Curso de Imunologia da FMDUP foram disponibilizados na plataforma webct. 
Usaram-se as seguintes ferramentas relativas ao conteúdo do curso (módulos de conteúdo, objectivos, 
glossário, banco de imagens) e de comunicação (calendário, chat, mail, fórum).

Disponibilizaram-se conteúdos:
• Sumários das aulas teóricas; 
• Seminários teórico-práticos: sumário, guião, bibliografia recomendada e bibliografia 
adicional em texto completo;
• Informações gerais acerca da disciplina
• Calendário lectivo

Os conteúdos foram disponibilizados faseadamente e de acordo com a sua abordagem off-line.

De modo a criar vínculo para utilização regular da página da disciplina disponibilizaram-se ligações a 
páginas de interesse frequente/regular:

•Acessos à Biblioteca da Faculdade de Medicina do Porto
•Acessos à Biblioteca Virtual da Universidade do Porto
•Páginas de interesse geral: Instituto Camões e similares

Foi realizado no âmbito do projecto um inquérito pedagógico que consistiu em 22 questões relativas aos 
domínios da utilização/satisfação plataforma WebCT em que as respostas eram escala de 5 pontos de 
muito certo a falso. Quatro das 22 questões eram de resposta aberta. 
Organização e implementação
O Gabinete de Apoio para as Novas Tecnologias na Educação da Universidade do Porto disponibilizou 
apoio pedagógico e técnico na elaboração de uma componente online do Curso de Imunologia, de apoio 
às aulas presenciais.
Utilizaram-se recursos pessoais e da Faculdade. Apesar de existir ligação Internet no Serviço, o único 
posto é partilhado pelos cinco docentes, obrigando ao acesso pessoal na maioria das vezes. 
Durante o desenvolvimento do projecto os alunos foram convidados a participar na elaboração de 
conteúdos para a página. 
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Resultados
Produtos resultantes ou em desenvolvimento, do projecto:

• Criação da página na plataforma do Curso de Imunologia da FMDUP;
• Elaboração de conteúdos: disponibilizaram-se conteúdos relativos a nove seminários 
teórico-práticos; criaram-se de novo conteúdos relativos a 9 temas do Curso de 
Imunologia. Criaram-se 42 documentos em formato PDF, 11 em Word, 16 em PPT, 7 em 
HTML e 15 em JPEG/GIF.
• Glossário Curso de Imunologia em construção
• Atlas do Curso de Imunologia em construção
Resultados de utilização: 
• Registaram-se até Julho de 2004: 57 utilizadores (incluem-se discentes, docentes e 
alunos de mestrado do módulo de imunopatologia oral); 4211 hits (74 hits/utilizador); 
• Comunicação: trocaram-se 121 emails, colocaram-se 26 mensagens no fórum.

Fig. 1. Hits totais ao longo do ano lectivo. A amarelo os meses de avaliação na disciplina.

Resultados do inquérito pedagógico:
•Responderam 7 alunos. Todos acedem preferencialmente da sala Universia na Faculdade 
de Medicina Dentária. Têm conhecimento médio de utilização de sistemas informáticos, 
utilizam o computador essencialmente para troca de e-mail. Apesar de acharem o aspecto 
gráfico da plataforma agradável e fácil de utilizar, existir sincronia entre conteúdos on-
line e as aulas, os conteúdos serem actualizados regularmente, melhorar a comunicação 
entre docente e discente, os acessos fazem-se com frequência semanal ou quinzenal. 
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CONCLUSÃO
O projecto permitiu atingir os objectivos propostos de acesso fácil ao conteúdo e de melhoria da 
comunicação. Não temos informação quantitativa/qualitativa adequada para disponibilizar esses 
resultados e portanto comentá-los. Principais vantagens:

• Conteúdos de qualidade permanentemente disponíveis;
• Facilidade de comunicação docente-discente;
• Aspectos referidos pelos alunos: “Actualização constante de materiais de apoio às 
aulas”;”Obtenção fácil do material de estudo”;”Facilita a aprendizagem”; “Motivador”
Principais desvantagens:
• Dificuldade de acesso doméstico por ausência de ligações ou pelo custo económico – a 
impossibilidade de acesso regular limita é a principal desvantagem;
• Em classes de reduzido número de alunos a razão custo/eficácia é superior
Trabalho futuro:
• Implementar avaliação do risco do projecto/impacto no modelo lectivo tradicional, 
através da utilização de ferramentas de avaliação e monitorização contínuas do processo de 
e-learning;
• Avaliar satisfação dos alunos;
• Desenvolver metodologia para avaliação sistemática da eficácia do programa
• Desenvolver e promover a utilização das ferramentas disponibilizadas pela plataforma 
webct e não utilizadas neste primeiro ano.
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