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AnAnáálise dos Resultadoslise dos Resultados

Os alunos sentiramOs alunos sentiram--se fortemente se fortemente motivados e motivados e 
entusiasmadosentusiasmados para o uso do para o uso do ee--learninglearning na na 
aprendizagem da disciplinaaprendizagem da disciplina

O uso da componente onO uso da componente on--line line éé considerado considerado 
pelos alunos como pelos alunos como muito importantemuito importante na na 
motivamotivaçção e na preparaão e na preparaçção para a disciplinaão para a disciplina

Houve uma Houve uma forte participaforte participaççãoão dos alunos na dos alunos na 
elaboraelaboraçção de monografias ão de monografias 
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Os temas lanOs temas lanççados para ados para discussãodiscussão foram foram 
acompanhados e participadosacompanhados e participados

ManteveManteve--se o se o perfil de acessoperfil de acesso e uso dos e uso dos 
diferentes componentes da plataforma diferentes componentes da plataforma WebCTWebCT

Os Os resultados pedagresultados pedagóógicosgicos àà disciplina disciplina 
foram muito positivosforam muito positivos
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Os alunos tiveram acesso a Os alunos tiveram acesso a material pedagmaterial pedagóógicogico
essencial essencial àà disciplina disciplina 

Os alunos desenvolveram competências na Os alunos desenvolveram competências na áárea rea 
da da pesquisapesquisa via Internet de temas associados via Internet de temas associados àà
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Os alunos desenvolveram competências na Os alunos desenvolveram competências na áárea rea 
da da ““ComunicaComunicaçção de Riscoão de Risco”” associada associada ààs novas s novas 
tecnologias de informatecnologias de informaçção ão 

Permitiu contribuir para a continuaPermitiu contribuir para a continuaçção de um ão de um 
projectoprojecto de criade criaçção de uma pão de uma páágina de Internet, gina de Internet, 
de acesso pde acesso púúblico e associado ao Serviblico e associado ao Serviçço de o de 
Toxicologia da FFUP, em que se desenvolvem Toxicologia da FFUP, em que se desenvolvem 
diversos temas associados a factores de risco diversos temas associados a factores de risco 
importantes na importantes na áárea de Toxicologia e ao domrea de Toxicologia e ao domíínio nio 
ppúúblico blico 
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Adequar a disciplina e a sua componente Adequar a disciplina e a sua componente ee--
LearningLearning ao ao Processo de BolonhaProcesso de Bolonha

Desenvolver melhores estratDesenvolver melhores estratéégias para gias para 
estabelecer estabelecer discussões mais participadasdiscussões mais participadas no no 
ffóórumrum

Adaptar e Adaptar e difundir o modelodifundir o modelo para outras para outras 
disciplinas do Servidisciplinas do Serviçço de Toxicologia e tambo de Toxicologia e tambéém m 
da FFUP da FFUP 


