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A Universidade do Porto (UP) tem vindo a apoiar 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.
Desde 2003, respondendo a um objectivo estratégico do Instituto de Recursos e Iniciativas Comuns da
Universidade do Porto (IRICUP), no qual se integra, o GATIUP tem vindo a desenvolver um projecto
anual, “E-learningUP”, tendo em vista aumentar de uma maneira continuada o número de disciplinas de
cursos da UP com conteúdos de aprendizagem na web.
No ano lectivo 2004-2005 realizou-se a segunda edição do projecto referido, “E-learningUP|2004-2005”.
Esta edição do projecto foi muito bem sucedida, à semelhança do que tinha acontecido com a primeira,
tendo inclusive merecido o apoio financeiro da Fundação Calouste Gulbenkian, que por tal é credora do
nosso maior reconhecimento.
É com o objectivo de dar a conhecer a toda a comunidade académica o trabalho realizado no âmbito deste
projecto, que envolveu cerca de 4500 alunos, 65 disciplinas, 72 docentes e 14 faculdades, bem como
de promover a troca de ideias e experiências pedagógicas que possam contribuir para a excelência dos
cursos leccionados nesta Universidade, que teve lugar a 2ª Edição do Workshop E-learningUP, nos dias
15 e 16 de Dezembro de 2005, no Auditório da Reitoria da Universidade do Porto.
Reúnem-se neste livro, os casos de estudo apresentados neste evento e ainda os casos de estudo
apresentados no âmbito do Prémio de Excelência em E-learning da UPORTO.
Os resultados já alcançados e a adesão da comunidade académica fazem-nos acreditar que este é o
caminho a seguir, mas só uma experiência ainda mais ampla e multifacetada poderá comprovar a sua
eficácia. Daí o interesse de uma participação ainda mais alargada às novas edições deste projecto que
continuaremos a promover com o maior entusiasmo.

J. C. Marques dos Santos
Presidente do IRICUP
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A CONSTRUÇÃO DO E-LEARNING - PATOLOGIA E OUTRAS DISCIPLINAS ASSOCIADAS
(Clara Pimenta do Vale)
Preâmbulo
Bilhete de Identidade
Nome: Patologia da Construção
Nº de identificação: 55506
Data de Nascimento Virtual: Outubro de 2003
Filiação: Faculdade de Arquitectura da Universidade do Porto
Estado civil: União de facto
Validade: Anual, com renovações sucessivas
Residência: http://webct.up.pt/
Naturalidade: World Wide Web
Outras indicações úteis:
Duração: Semestral - 1º semestre
Plataforma: WebCT CE
N.º Alunos: 78
Equipa docente: Regente - Paula Ranhada; Assistente - Clara Pimenta do Vale (course instructor)
Colaterais:
Nome: Controlo Ambiental
Duração: Semestral - 1º semestre
Plataforma: WebCT CE
N.º Alunos: 153
Equipa docente: Regente - Vítor Abrantes; Assistente - Clara Pimenta do Vale (course instructor)
Nome: Redes & Instalações
Duração: Semestral - 2º semestre
Plataforma: Vista
N.º Alunos: 171
Equipa docente: Regente - Carlos Medeiros; Assistente - Clara Pimenta do Vale (course instructor)
Se esta parece ser uma forma pouco usual e séria de começar a apresentação de um caso de estudo sobre
uma experiência pedagógica no âmbito do Ensino Superior Universitário, não o é por falta de respeito
por qualquer dos envolvidos, mas porque sinto que as mais valias do e-learning vivem também dessa
informalidade que nos permite começar um texto com uma pequena brincadeira, captar a atenção por
analogias com casos conhecidos, criar empatias feitas de disponibilidade, esforço, abertura, partilha,
inter-ajuda, carolice. O contacto virtual aligeira a rigidez de algumas posições, extravasa as limitações
de tempo e espaço, e permite cativar de uma forma diferente, e por vezes mais perene, aqueles com quem
nos cruzamos, possibilitando ainda a manutenção desses laços para além do tempo em que uns e outros
se encontram sentados em lugares opostos de salas de aula, ou de mesas de trabalho.
Mais do que o relato da experiência de apenas um ano lectivo nas plataformas de e-learning da UP, o que
gostaria de aqui deixar é um pensar do que foram os meus anos ligados à docência no ensino superior,
que corresponderam quase integralmente, ao meu período de aplicação no ensino de tecnologias de
Internet, sempre paralelamente ao sistema tradicional que ainda hoje se pratica de forma idêntica à que
se praticava quando eu era estudante, mas com condicionantes muito diversas, como o triplo dos alunos,
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falta de espaço físico e exigências acrescidas.
CONTEXTUALIZAÇÃO
Descrição da disciplina
A disciplina de Patologia da Construção, surge, no plano de estudos do Curso de Arquitectura da FAUP, no
5º ano e corresponde à primeira e única abordagem no âmbito das consequências para a vida dos edifícios,
das decisões tomadas ao nível do projecto, e que muitas vezes se tomam levianamente, inconscientes das
repercussões futuras. A orientação dada pelos docentes pretende extravasar um pouco o que estaria incluso
no nome da disciplina e do estudo único das patologias passar ao estudo das intervenções curativas e da
reabilitação parcial ou total de edifícios. É nessa perspectiva que os trabalhos práticos são lançados.
É uma disciplina semestral, teórico-prática, com 4 horas semanais, distribuídos por dois tempos. O ano
não se encontra dividido em várias turmas, o que significa que os 78 alunos que se encontravam a
frequentar a disciplina no início do ano constituem uma única turma de trabalho, dificultando bastante a
gestão do tempo da aula para garantir um acompanhamento efectivo dos trabalhos desenvolvidos.
Um dos problemas com que nos deparamos actualmente no curso de arquitectura é o aumento do número
de alunos por docente, principalmente nas disciplinas “marginais”, como a presente, o que inviabiliza um
contacto mais efectivo com a totalidade dos alunos.
Numa tentativa de minorar o impacto do número de alunos, mas também porque existe enriquecimento da
experiência individual, optou-se pela organização do trabalho em grupos, de dimensão variável mas que
não deviam exceder os 4 elementos, ficando o ano assim dividido em 24 grupos. Esta forma de trabalho
também permite uma melhor integração dos alunos Erasmus, que nesta disciplina são em percentagem
elevada, pois os mesmos são repartidos pelos diferentes grupos, beneficiando de um contacto mais
próximo com os alunos portugueses e formas diferentes de trabalhar e de viver. Escusado será dizer
que essa experiência também enriquece os alunos nacionais, que por razões várias não foram fazer
Erasmus.
De referir que a plataforma (WebCT CE ou Vista) apesar de reconhecer os grupos como entidades, para
lhe dar permissões comuns a espaços, documentos ou fórum, não tem a mesma filosofia quando faz a
estatística de acessos.
Calendário da disciplina
Início das aulas – 7 Outubro de 2004
Formação de grupos de trabalho e escolha de edifício para análise – até 5 Novembro 2004
Entrega de Ponto de Situação – 17 Dezembro 2004
Última Aula Teórica – 10 Janeiro 2005
Entrega de Trabalho Prático – 17 Janeiro de 2005
Apresentação do Trabalho Prático – 21 de Janeiro a 4 Fevereiro 2005
Exame Teórico 1 Presencial – 21 Fevereiro 2005
Trabalho Teórico (usando o WebCT) 2 – 21 Fevereiro 2005
1 Apenas para alunos que tendo iniciado o trabalho prático de grupo, não o conseguiram concluir por desentendimento com o grupo, ou para alunos de anos
lectivos anteriores, que pretendessem melhoria de classificação.
2 Para os alunos que tendo feito trabalho prático, falharam ou o ponto de situação ou a apresentação final.
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Plano de estudos

3

Objectivo
O objectivo desta disciplina consiste em fazer uma descrição das anomalias mais significativas da
construção, análise das suas causas e apresentação de soluções de reparação.
Programa
0. Introdução
1. Caracterização do parque edificado e custos com a construção
2. Origem das Patologias, Formas de Actuação e Medidas preventivas
3. Exigências funcionais a que deve responder um edifício
4. Qualidade na Construção
1. Patologias em elementos estruturais
(causas, sintomatologia e reparação)
1. Fundações
2. Elementos de betão armado
3. Elementos de aço
4. Elementos de madeira
5. Elementos de alvenaria
2. Materiais de Construção
(classificação, caracterização e fenómenos associados)
3. Humidades
(tipos de humidade e patologias associadas)
1. Proveniente do solo
2. Infiltrações
3. Condensações
4. Humidade de Construção
5. Causas fortuitas
6. Higroscopicidade
4. Alvenarias
(causas de fissuração e medidas preventivas)
Fissuração de alvenarias, causas mais usuais.
Disposições construtivas preventivas
5. Reabilitação
(metodologias de intervenção)
6. Questões de Qualidade e Sustentabilidade da Construção
(ética e responsabilidade)
3 in do Guia da Faculdade de Arquitectura da Universidade do Porto – livro 2.
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Avaliação
A avaliação é feita pela entrega e apresentação pública de um trabalho prático de grupo, mas com
componentes individuais, e pelos pontos de situação solicitados. Em casos específicos poderá haver
recurso a outras formas de avaliação.
Estratégias de ensino adoptadas antes de integrar o projecto E-learningUP|2003
No caso da disciplina alvo deste caso de estudo, as estratégias de ensino e o e-learning estão intimamente
ligados, já que a disciplina, com a corrente orientação e docentes, não existiu sem uma componente online, ainda que essa componente em 2003/2004 não estivesse inserida nas plataformas do IRIC.
Em 2003/2004 a disciplina muda de docentes, passando a ser a actual equipa já referida no início deste
texto. A componente on-line foi logo equacionada e implementada, ainda mais que existiam experiências
anteriores em outras das disciplinas leccionadas, bem como coincidência de parte de alunos dos anos
anteriores que já estavam habituados à utilização das tecnologias e, se assim se pode dizer, já as
reivindicavam como um bem adquirido.
Descrição da utilização das TIC antes de integrar este projecto, incluindo informação a materiais online já existentes
A minha apetência pela disponibilização de informação fora dos meios considerados tradicionais é
bastante anterior quer à adesão às plataformas de e-learning do IRIC, quer à actividade docente. O
aparecimento, mas mais do que isso, a sistematização da utilização da Internet, veio transformá-la numa
janela para o mundo, melhor, num buraco negro que liga rapidamente lugares distantes, mas que, como
buraco negro, sorve com sofreguidão o que se lhe aproxima, tempo principalmente, e se torna facilmente
incontrolável. Mas o encanto dessa janela para o mundo é grande, tanto para quem de dentro se exibe,
como para quem de fora procura conhecer o que inúmeras cortinas escondem.
Uma tecnologia, por si só, não é boa ou má, o uso que dela fazemos é tão amplo quanto a nossa imaginação
o permitir. E quantas vezes de condicionantes e restrições fazemos nós mais valias, desafios que alargam
os nossos horizontes, metas longínquas que aumentam a dimensão perceptível do nosso mundo.
O recurso à Internet como ferramenta de comunicação com os alunos, no ano lectivo 1998/99, primeiro
ano em que estive ligada ao ensino, decorreu fundamentalmente da impossibilidade de conseguir chegar,
de uma forma eficaz, a todos eles, pelo número de alunos desajustado ao tempo de aula, e certamente,
também por inexperiência minha, que dava os primeiros passos nesta actividade. Não foi algo pensado
como uma estratégia pedagógica, não foram pensadas as implicações na qualidade de ensino, apenas uma
tentativa de resolução imediata de um problema que se apresentava.
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Fig. 1 – “Árvore Genealógica” da edição 2004-2005 de Patologia da Construção

À medida que o tempo foi passando, que as experiências de disciplinas e de anos lectivos sucessivos
se foram acumulando, que as próprias tecnologias disponíveis foram evoluindo e aperfeiçoando, foi
possível começar a fazer uma análise de todo o processo, percebendo as vantagens e os problemas,
tentando majorar os primeiros e, quando possível, anular os segundos.
Julgo que seja importante, para fundamentação e enquadramento desta apresentação, apresentar um
pequeno historial [Fig. 1] das experiências na área do e-learning e da utilização das TIC no ensino, uma
vez que foi dessa experiência conjugada, de erros cometidos, de testes, de experiências bem sucedidas, que
se fez a componente on-line de Patologia da Construção, a última a aparecer como disciplina leccionada,
como componente on-line, e por isso escolhida para esta apresentação de caso de estudo.
1998/1999 – Docência de: Sistemas e Materiais de Construção (Anual) – 3º Ano

Fig. 2

Embrião de uma página da disciplina, alojada num servidor gratuito mas com espaço de armazenagem
limitado (homepages do clix). [Fig. 2]
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Utilização muito pontual do e-mail para comunicação com os alunos, sendo ainda reduzido o número de
alunos que utilizam sistematicamente este sistema de comunicação. Incremento de utilização coincidindo
com a entrega final do trabalho.
1999/2000 – Docência de: Sistemas e Materiais de Construção (A) – 3º Ano

Fig. 3

Criação efectiva de uma página da disciplina, alojada nas homepages do clix, com recurso a espaço de
vários utilizadores para aumentar o espaço de armazenagem de ficheiros. [Fig. 3]
Colocação de sumários on-line, apontamentos das aulas teóricas, disponibilização de e-mail e formulário
para contacto ou colocação de dúvidas. Colocação de um sistema de estatísticas com notificação por email.
Utilização do e-mail de uma forma ainda reduzida, coincidindo quase exclusivamente com o final do ano
lectivo, e a apresentação do trabalho prático final. Dúvidas colocadas são fundamentalmente de interesse
individual, embora já se façam “mailling-list” de meia dúzia de alunos.
2000/2001 – Docência de: Sistemas e Materiais de Construção (A) – 3º Ano

Fig. 4

Actualização da página e adaptação à manutenção de informação actualizada e histórico dos anos lectivos
anteriores. [Fig. 4]
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Alojamento, a partir de Março, da página da disciplina no servidor da FAUP, permitindo, para além das
funcionalidades já implementadas, a colocação de ficheiros mais pesados para download, designadamente,
bibliotecas de blocos CAD, informações disponibilizadas por empresas de materiais de construção, etc.
Manutenção da página no Clix, depois dessa data, como apontador da página no servidor da FAUP, já que
o endereço estava já listado em muitos motores de busca e continuava a ser o acesso preferencial.
Aumento da utilização do e-mail, mas correspondendo essencialmente à disponibilização do e-mail para
dúvidas, e à resposta às solicitações directas dos alunos.
2001/2002 – Docência de: Controlo Ambiental (1º Semestre); Redes & Instalações (2º Semestre) – 4ª
Ano

Fig. 5

Fig. 6

Fig. 7
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Manutenção da página de SMC3, como um repositório de informação, perdendo a sua função de ligação
directa ao espaço de aula, uma vez que já não estava ligada à actividade docente da disciplina. [Fig. 5]
Primeira experiência na plataforma de e-learning disponibilizada pela Reitoria (WebCT) [Fig. 6], na
disciplina de Controlo Ambiental. Utilização do WebCT dificultada pela necessidade de fazer muito do
trabalho on-line, pela velocidade e custo das ligações Internet (trabalho desenvolvido exclusivamente a
partir de casa, pela inexistência de computadores na Faculdade que pudessem ser utilizados). Criação
paralela de páginas no servidor da FAUP para as disciplinas de Controlo Ambiental e Redes & Instalações,
actualizadas pelo mais operativo e económico “FTP”.
Disponibilização de contactos para serviço de Instant Messaging (ICQ e MSN), efectivamente utilizados
pelos alunos, principalmente em vésperas de exames e de entregas de trabalhos.
Utilização mais intensa do e-mail. Criação de uma FAQ [Fig. 7] para cada uma das disciplinas, resultado
da resposta a dúvidas colocadas por e-mail, sendo a distribuição também feita por e-mail.
2002/2003 – Docência de: Controlo Ambiental (S); Redes & Instalações (S) – 4ª Ano

Fig. 8

Fig. 9

Manutenção das páginas de Controlo Ambiental [Fig. 8] e Redes & Instalações no servidor da FAUP e
abandono da plataforma WebCT pelas dificuldades sentidas no ano anterior.
Actualização das FAQ’s e colocação das mesmas on-line, em sistema de livre consulta. A FAQ acabou
por ser o motivo do maior número de contactos por não alunos.
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Criação dos primeiros grupos no YahooGroups, [Fig. 9] que deveriam funcionar quer como um grupo de
discussão quer como uma mailing list que permitisse ultrapassar o inconveniente da lista de endereços
de e-mail de todos os alunos já exceder os limites impostos pelos servidores de correio electrónico
utilizados.
Foi criado ainda um outro grupo no Yahoo, denominado aa_faup, <antigos alunos da FAUP>, que
pretendia servir para manter o contacto para além do funcionamento das disciplinas. Manteve-se activo
durante cerca de dois anos, e servia fundamentalmente para divulgação de notícias ou links com interesse
na área da construção, embora também tivesse ocasionalmente participação dos alunos com partilhas de
experiências em Erasmus, envio de anedotas, ou artigos de interesse.
2003/2004 – Docência de: Controlo Ambiental (S); Redes & Instalações (S) – 4ª Ano ; Patologia da
Construção (S) – 5º Ano

Fig. 10

Fig. 11

Manutenção das Páginas criadas anteriormente e criação de novas páginas para as disciplinas de Patologia
da Construção e Infra-estruturas e Redes Urbanas [Fig. 10] , criando uma rede de 5 sites com interligações
entre si. Projecto da criação de um site único que conseguisse agregar os anteriores, optimizando a
disponibilização de informação comum ou de interesse para todos.
Criação do weblog Pedra sobre pedra (http://pedrasobrepedra.weblog.com.pt/), [Fig. 11] como uma
experiência de um contacto mais informal, menos exigente a nível de programação html, e que permitia
um repositório de fácil consulta da informação produzida, bem como noticiar as alterações dos diferentes
sites que eram mantidos em paralelo.

20

CASOS DE ESTUDO

Criação de novos grupos no Yahoo, para o ano lectivo em questão, uma vez que os do ano lectivo anterior
se mantinham ainda activos e em utilização pelos alunos.
Avaria dos servidores WEB da FAUP em Maio de 2004. Procura de espaços alternativos de armazenagem,
gratuitos, que pudessem manter os sites on-line até ao final do ano lectivo, o que se tornou impossível
por causa dos limites de tráfego impostos. Os limites mensais eram esgotados em menos de 24 horas. A
opção possível foi a colocação dos sites apenas disponíveis na rede interna, ou gravados em CD, para
consulta dos alunos.

Fig. 12 Primeira entrada no Weblog PedraSobrePedra

Fig. 13 Notícia relativa ao weblog constante quer na plataforma e-learning, quer na página web
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2004/2005 – Docência de: Controlo Ambiental (S); Redes & Instalações (S) – 4ª Ano ; Patologia da
Construção (S) – 5º Ano

Fig. 14

Fig. 15

Retorno às plataformas de e-learning da Reitoria, “juntando a fome à vontade de comer”, isto é, aliando
a resolução do problema da avaria dos servidores da FAUP, à evolução que a plataforma tinha tido nos
últimos anos, que a tornavam bastante mais atractiva, com vantagens acrescidas de integração num único
sistema de ferramentas que já estavam em uso, mas dispersas, tais como os fóruns de discussão e mailing
lists, no Yahoo Groups, e os IM no MSN Messenger.
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Fig. 16

Assim, paralelamente aos sites na plataforma de e-learning, Controlo Ambiental [Fig. 14], Redes &
Instalações, Patologia da Construção [Fig. 16], apenas se mantém o Blog, abandonando quer os grupos do
Yahoo, quer a utilização de IM, já que a plataforma aparentemente respondia bem a estas solicitações.
Aproveitando o facto de o IRIC adquirir licenças para a versão VISTA do WebCT e de a disciplina de
Redes & Instalações ser do segundo semestre, foi possível fazer parte do grupo que arrancou com a
utilização desta nova plataforma em 2005. [Fig. 15] O novo sistema, com vantagem em muitos aspectos,
tem a desvantagem de ser muito mais rígido e encerrado, tendo implicado um refazer completo do site
já existente, o que motivou um atraso no lançamento da plataforma, tendo esse facto reflexo notório
na adesão dos alunos à mesma. As disciplinas do segundo semestre, têm já tradicionalmente, menos
entusiasmo e aplicação por parte dos alunos, face ao cansaço natural e à aproximação das entregas finais
da maior parte dos trabalhos anuais. Um pequeno atraso, nesta altura do ano, acaba por ter implicações
grandes e sinto que foi o que sucedeu com esta disciplina, em que o que eram vantagens acrescidas
relativamente às plataformas anteriores, nem sequer foram exploradas pelos alunos.
De referir também que a alteração de endereço de acesso relativamente ao semestre anterior, a alteração
de users e password, e os problemas de incompatibilidades com browsers foram ainda um foco adicional
de problemas.
Do conjunto de experiências que foi narrado, nasceu o espaço on-line da disciplina de Patologia da
Construção, agora apresentado, sendo o site que está disponível na plataforma de e-learning, herdeiro
directo do site que esteve on-line nos servidores da FAUP, contudo tirando partido das funcionalidades
acrescidas que o WebCT permite.
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Fig. 17 – Página de entrada na plataforma e-learning da disciplina de Patologia da Construção

4

Dados estatísticos de anos anteriores relativos à disciplina
Os dados estatísticos que é possível reunir em relação a esta disciplina correspondem unicamente
às aprovações e classificações dos alunos que efectivamente frequentaram a disciplina, nos anos de
2002/2003, 2003/2004 e 2004/2005 (ano do caso de estudo). Não existem estatísticas referentes à
utilização dos sites uma vez que os mesmos não tinham contadores. Como única referência do uso que se
fazia apenas o facto de terem sido esgotados 250 MB de taxas de transferências em menos de 24 horas,
após a avaria dos servidores.
O número de alunos varia pouco, 72 em 2002/2003 e 2003/2004, 78 em 2004/2005. A taxa de reprovações
é muito baixa, visto ser esta uma disciplina do 5º ano, em que as motivações dos alunos são mais elevadas,
a avaliação ser por trabalho prático, e os dados apresentados contemplarem já os resultados da época de
recurso.
A avaliação em 2002/2003 foi feita por trabalho individual e exame teórico, em 2003/2004 por trabalho
individual e em 2004/2005 por trabalho de grupo e apresentação pública do mesmo.

4 Tenta-se criar uma rede unindo as diferentes disciplinas da FAUP com páginas nas plataformas e-learning do IRIC, à semelhança do que já se fazia com
facilidade, quando os sites estavam em sistema não autenticado. Para isso deixa-se, em cada uma das disciplinas, a informação relativa a acesso como
convidado às restantes, isto é username e password de cada uma das disciplinas.
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Tabela 1 – Patologia da Construção – comparação de anos lectivos

O facto de a avaliação em 2004/2005 ter sido feita maioritariamente através de um trabalho de grupo,
correspondendo a componente individual a apenas 10% da classificação final, acabou por concentrar
grande parte das classificações. [Gráfico 1]

Gráfico 1 – Patologia da Construção – distribuição das classificações
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MOTIVAÇÃO
Motivação para aderir ao projecto
A motivação mais importante para aderir ao projecto foi resultado de uma condicionante operacional.
Como já foi referido anteriormente, os servidores da Faculdade de Arquitectura avariaram durante o ano
lectivo anterior, as soluções encontradas eram de recurso e pouco operativas, as perspectivas de resolução
eram demoradas e de modo algum se queria abdicar das componentes on-line das diversas disciplinas.
O contacto do IRIC nessa altura foi, como se costuma dizer, ouro sobre azul. Não só permitia resolver o
problema de “logística”, como, no decurso das conversas, nos fomos apercebendo das melhorias que a
plataforma de e-learning tinha tido nos últimos anos. E fizemos então o percurso do filho pródigo que à
casa volta depois de ter andado a percorrer o mundo.
Todo o trabalho feito nos anos anteriores para os sistemas abertos pode ser adaptado à plataforma WebCT
CE no caso das disciplinas de Patologia da Construção e de Controlo Ambiental, e completamente
reformulado para a plataforma VISTA, no caso da disciplina de Redes & Instalações.
Outras motivações mais profundas existiram, claro, e são anteriores à utilização das plataformas de elearning, foram essas que levaram à criação dos diversos sites ao longo dos últimos anos. Prendem-se
com um desejo de alargar o espaço-tempo da aula, permitindo uma versatilidade maior de utilizações,
uma maior comunicação entre os docentes e alunos, um acompanhamento mais eficaz da evolução
do aluno, uma resposta mais rápida, e principalmente, o acesso ao docente em função da necessidade
especifica do desenvolvimento do trabalho e não de calendários semanais lectivos. Se na nossa faculdade
cada vez mais se torna impossível que os alunos trabalhem nas aulas, pela falta de espaço, pelas faltas de
equipamentos, é normal que as dúvidas também surjam com mais frequência fora do espaço da aula. E
como costumo dizer na brincadeira aos alunos, parafraseando um anúncio comercial “têm o meu e-mail
para aquelas coisinhas que não escolhem dia nem hora”.
Claro que não pode deixar de ser referido ainda como motivação o desejo de disponibilizar aos alunos,
de uma forma fácil, directa, acessível sem grandes restrições, interactiva, participativa, a informação
necessária, os apontamentos produzidos, em suporte digital, tentando se possível, numa atitude ecológica,
diminuir o gasto de papel.
Expectativas iniciais
O que se esperava da plataforma, no início da sua utilização, é que a mesma se adaptasse facilmente a
toda a informação já produzida ao longo dos últimos anos e que permitisse, em acréscimo, disponibilizar
aos alunos várias ferramentas novas.
A verdade é que entre o que se espera e o que se alcança vai um hiato considerável e nem a plataforma
era facilmente adaptável ao que já existia, nem os alunos tiraram partido de uma forma sistemática, do
que eram as mais valias relativamente às paginas anteriores em sistema aberto. Os chats, o fórum, o email pela plataforma, foram os aspectos menos utilizados e que poderiam representar um valor acrescido
relativamente às páginas web.
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OBJECTIVOS
Identificação dos objectivos
Objectivos básicos
- Permitir aos alunos o acesso a apontamentos em formato digital de uma forma rápida e eficiente
- Permitir uma comunicação mais fácil entre docentes e discentes
- Permitir manter um registo actualizado dos “acontecimentos” da disciplina, utilizando o calendário
- Permitir uma melhor apreensão da matéria por parte dos alunos.
- Garantir conhecimentos mais sólidos, mais perenes.
- Garantir um maior gosto pela disciplina, tendo em conta que as matérias leccionadas não são das mais
atractivas no âmbito do curso de arquitectura.
Objectivos Secundários
- Utilização das ferramentas disponibilizadas pela plataforma para a avaliação dos alunos
- Disponibilização dos trabalhos dos alunos para consulta de uma forma fácil
- Acompanhamento do trabalho prático utilizando a plataforma (fórum + grupos + chat)
Objectivos condicionais (se houver tempo para …)
- Utilização das ferramentas de auto-avaliação
- Dinamização de sessões de debate
Monitorização dos objectivos
Os objectivos traçados inicialmente não eram quantificados e por isso não eram monitorizáveis, ou não
eram monitorizáveis no imediato. A monitorização da utilização da plataforma foi feita apenas em função
das estatísticas de acesso, que certamente serão baixas se comparadas com outras disciplinas, mas que
também decorrem, por um lado, da organização do trabalho prático em grupos, e por outro lado, da
facilidade de acesso aos docentes por outros meios já de uso corrente, como seja o e-mail amplamente
divulgado (ou mesmo os corredores da faculdade, ou o gabinete). A aliar aos factos anteriores alguma
dificuldade de alguns alunos com a própria plataforma, de que na altura própria se deu conhecimento ao
IRIC.
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Gráfico 2 – Caracterização do uso da plataforma – Alunos que nunca acederam / total de alunos

Alterações aos objectivos iniciais
Sendo o único objectivo que estava a ser monitorizado a utilização da plataforma, foram feitas algumas
acções de sensibilização junto dos alunos, e foi sempre solicitado o feedback sobre a plataforma.
No caso da disciplina de Controlo Ambiental “obrigou-se” a entrega do trabalho individual em formato
digital, pela plataforma, mas face aos problemas de ficheiros que “desapareciam”, alunos que ainda não
tinham passwords, ficheiros demasiado pesados para os limites impostos pela plataforma, os prazos de
entrega que se escoavam, optou-se por liberar a obrigatoriedade de entrega pela plataforma, e aceitar as
entregas por e-mail (sistema tradicional ou mail da plataforma). A verdade é que a estratégia teve algum
resultado prático no aumento de acessos à plataforma se compararmos a percentagem de alunos que não
acedeu à plataforma em Patologia (36%) e em Controlo Ambiental (15%).
MODELO/ESTRATÉGIA
Descrição do modelo/estratégia utilizado
Sendo factor importante na utilização das novas tecnologias no ensino o desejo de manter permanentemente
em aberto canais de comunicação eficazes entre docentes e discentes, a vontade de tornar mais atractivas
as matérias leccionadas, solidificar os conhecimentos, tenta-se que a própria imagem do sistema seja
atractiva, que a navegação seja fácil, que se ofereça variedade de opções, versatilidade, interactividade.
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Estratégia de integração on-line/off-line
A integração entre o espaço real do tempo de aula e o espaço virtual ainda não foi conseguida de uma forma
operativa, como seria desejável. A integração ideal resultaria da utilização da plataforma na realização
de trabalhos (auto-avaliação ou avaliação pelo docente), numa quase exclusividade de utilização das
ferramentas de comunicação da plataforma para o contacto fora do tempo de aula, de um maior empenho
dos alunos na utilização e na produção de conteúdos. Tal não foi alcançado da forma que se gostaria, mas
mesmo assim alguma coisa já foi feita e poderá servir de base a esforços futuros.
Apontamentos on-line.
A abolição da colocação de apontamentos na reprografia, remeteu para a plataforma o acesso a estes
elementos de estudo. A opção de colocação de várias versões dos apontamentos, uma optimizada para
consulta on-line, outras para impressão, deu flexibilidade às formas de estudo dos alunos, e correspondeu
a algo que não seria possível, ou seria pouco operativo, no sistema tradicional das cópias na reprografia.
A não existência de um exame final (com consulta), como acontece por exemplo em Redes & Instalações,
permite a muitos dos alunos que possuem computador portátil, não gastar dinheiro em cópias e impressões,
estudando directamente pelos apontamentos em formato digital. A existência de um exame final com
consulta de apontamentos tem implicado quase sistematicamente a impressão dos apontamentos, o que
retira parte da vantagem da forma de disponibilização dos mesmos.
Assim, como em outros aspectos dos sistemas de e-learning, a forma de colocação dos apontamentos
on-line, dá possibilidade de escolha aos alunos. Uma das vantagens do e-learning é que o aluno se
torna muito mais responsável e decisor no seu percurso e forma de estudo, gestão de tempo, escolha de
conteúdos.
Fórum e e-mail.
A utilização dos fóruns e e-mail para acompanhamento e tirar dúvidas, mais do que a forma de contacto
tem a vantagem da forma de arquivo, deixando disponível informação que noutras circunstâncias ficaria
só da posse dos intervenientes.
A possibilidade de entrega de trabalho prático (grupo) pela plataforma.
Não tendo sido uma forma pensada pelo docente mas sugerida pelos alunos (alunos também de CAAD,
e por isso já familiarizados com o sistema), foi uma agradável surpresa da forma como houve uma
aceitação e uma apropriação das ferramentas colocadas à disposição.
A execução de um “teste on-line”.
Foi feito um teste para alguns alunos que tinham faltado a entregas parcelares do trabalho prático, e
decidiu-se experimentar uma das funcionalidades da plataforma, os “assignments”. A experiência
resultou do ponto de vista pedagógico mas não do ponto de vista prático, motivado fundamentalmente
pelo desconhecimento do funcionamento da plataforma, que exigia, para além do upload do trabalho, a
sua submissão, isto é dois clicks, em vez de apenas um. A origem do erro, que também aconteceu com
os trabalhos da disciplina de Controlo Ambiental, só foi detectada, mas já tardiamente, com a ajuda do
IRIC.
Pontos fortes e pontos fracos do modelo escolhido
Agora que o ano está terminado é fácil encontrar pontos em que se poderia ter tirado um maior partido
da plataforma. Se no início do semestre lectivo tivesse sido lançado um pequeno teste on-line, apenas
disponível na plataforma, isto teria feito com que os alunos acedessem numa fase inicial, e provavelmente
voltado mais vezes. Se tivessem sido disponibilizadas ferramentas de auto-avaliação também seria
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expectável que a utilização da plataforma subisse.
O modelo escolhido foi essencialmente passivo, vivendo como um repositório de informação sempre
disponível e acessível, mas que peca por não conseguir constituir um desafio que leve os alunos a utilizar
a plataforma.
O facto de o curso de arquitectura ser maioritariamente presencial, faz com que a plataforma também
perca um pouco a função de “espaço de encontro virtual” para os alunos desenvolverem trabalhos de
grupo, discutirem ideias, tirarem dúvidas uns aos outros. Não existe forma de advogar as vantagens da
plataforma na comunicação entre os alunos, quando todos sabemos que é muito mais agradável fazêlo presencialmente, por exemplo no bar da faculdade, de preferência acompanhado pelos deliciosos
queques de chocolate que lá existem.
ORGANIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO
Como é que o projecto foi organizado?
Para os projectos de e-learning nas plataformas do IRIC houve uma transposição da organização do site já
existente, complementado com algumas novas funcionalidades disponibilizadas pela nova plataforma.
Pretendeu-se que a informação estivesse facilmente acessível, de uma forma directa e perceptível, e
quando possível, recorrendo a vários caminhos de entrada, tentando antecipar as necessidades dos alunos.
Reduzir o número de clicks necessários para chegar à informação foi uma das apostas em detrimento de
uma organização mais efectiva e compartimentada da informação.
Estrutura da componente on-line
A estrutura utilizada é a seguinte:
Informações Gerais
- Programa
- Bibliografia
- Weblog
Ano lectivo 2004/2005 [Fig. 18]
- Aulas teóricas (aula 1 a 11)
- Aulas Práticas
- Apontamentos
- Links
- Páginas de Alunos
- Grupos (Student presentations)
- Classificações
Ano lectivo 2003/2004 (todas as aulas) [Fig. 19]
Calendário
Fórum
Mail
Chat
Apontamentos
Glossário
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Inquérito pedagógico
Teste on-line
(estão sublinhados os módulos cuja introdução foi propiciada pela passagem para as plataformas de elearning)

Fig. 18 – Página de navegação referente ao ano lectivo 2004-2005

Fig. 19 – Página de navegação referente ao ano lectivo 2003-2004

5

Da análise da estrutura ainda se detecta que a organização da mesma é mais centrada numa estrutura de
divisão por aula do que na separação por temas, embora isso corresponda mais a uma forma de apresentação
para facilitar a consulta aos alunos, do que efectivamente a uma separação rígida. De qualquer forma
um dos aspectos a melhorar, e que tinha sido conseguido já nos sites de Controlo Ambiental e de Redes
& Instalações, é a organização da página desligada da estrutura de aulas que lhe dão suporte e centrada
na apresentação de assuntos, e na inter-relação entre os mesmos, permitindo várias entradas possíveis e
percursos diferenciados, tentando antecipar as necessidades dos alunos.

5 Como o Ano Lectivo 2003/2004 foi criado ainda não inserido nas plataformas de e-learning do IRIC, é criado um sistema de ícones de identificação. Com
a importação para o WebCT Campus Edition, acaba por haver uma utilização simultânea dos dois sistemas de ícones, que, graficamente, resulta mal.
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Fig. 20 – Disponibilização de apontamentos complementares não produzidos pelos docentes da disciplina

6

Quem é que participou?
O trabalho de planeamento, construção e manutenção dos sites de e-learning das disciplinas de Patologia
da Construção; Controlo Ambiental e Redes & Instalações foi da minha responsabilidade (Clara Pimenta
do Vale). Houve da parte dos docentes Prof Carlos Medeiros e Profª Paula Ranhada, a cedência de
material em formato digital que tinha sido produzido para a apresentação das aulas teóricas, e que foi
tratado para ser possível a sua inclusão no site.
Que recursos foram utilizados?
Os recursos utilizaram corresponderam exclusivamente a recursos próprios, já que a Faculdade não
disponibilizou outros apoios para além do espaço de trabalho e a utilização da rede informática, embora
a maior parte do trabalho nem se tenha socorrido desses recursos já que foi feito em casa.
Assim foi utilizado um computador portátil, um scanner de negativos e positivos, uma máquina fotográfica
digital, software vário, tempo, paciência, entusiasmo, e vontade de ver resultados.
Descrição da utilização das plataformas
As plataformas foram essencialmente utilizadas como um apoio de apontamentos em formato digital, que
servia quer para as aulas teóricas como o trabalho prático. Nunca se conseguiram constituir como um
espaço de aula alternativo. Mas convém referir que alguma deficiência na quantidade de equipamento
informático disponível na Faculdade de Arquitectura, inviabiliza uma maior exigência de utilização dos
computadores no tempo da própria aula, e condiciona também a exigências de trabalho fora do tempo
da aula.
6 Uma das vantagens de as plataformas e-learning serem plataformas em que o acesso é condicionado, é o facto de mais facilmente podermos colocar online, para os alunos, apontamentos de diversas fontes, em que a cópia para fins educacionais é permitida, mas a colocação on-line de uma forma livre seria
provavelmente objecto de processo judicial, ou pelo menos, do pedido da sua retirada.
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RESULTADOS
Descrição dos produtos desenvolvidos durante o projecto
Listagem de elementos colocados on-line
Documentos produzidos pelos docentes:
Aula 1 – Introdução [pontos 0, 5 e 6 do programa]
Aula 2 – Patologias em elementos estruturais – Fundações [pontos 1 e 1.1 do programa]
Aula 3 – Humidades [pontos 3 e 3.1 a 3.6 do programa]
Aula 4 - Patologias em elementos estruturais – Elementos de Betão armado [ponto 1.2 do programa]
Aula 5 – As leis de Murphy – [pontos 0.2 e 0.3]
Aula 6 - Patologias em elementos estruturais – Elementos Estruturais em Aço [ponto 1.3 do programa]
Aula 7 – Humidade do Terreno [ponto 3.1]
Aula 8 - Patologias em elementos estruturais – Elementos Estruturais em Madeira [ponto 1.4 do
programa]
Aula 9 – Patologias associadas a materiais de revestimento [ponto 2 do programa]
Aula 10 - Patologias em elementos estruturais – Estruturas em Alvenaria [ponto 1.5 do programa]
Aula 11 – Reabilitação; Juntas de dilatação [pontos 2 e 5 do programa]
Aula Prática – Calculo de condensações em elementos de construção pelo método de glaser [pontos 2 e
3.3 do programa]
Glossário; Fórum de discussão
Outros Documentos
Papers; Digitalizações de capítulos de livros; Trabalhos escolares; Links para sites;
Documentos produzidos pelos alunos [ Fig. 22]
Trabalho prático; trabalho teórico
Forma de colocação on-line
Ficheiros PPS com animação
Ficheiros PDF com impressão de slides (1 p/página a cores [Fig. 21], 2 p/página PB[Fig. 23] )
Ficheiros JPG com as imagens dos slides
Ficheiros HTML [Fig. 24]
Links para documentos externos
Colocação para download de software
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Fig. 21 – Exemplo de uma aula disponibilizada em PDF (optimizada para consulta on-line)

Fig. 22 – Trabalhos de alunos colocados on-line
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Não houve recurso por parte dos docentes a formas mais elaboradas de apresentação da matéria
leccionada, como poderiam ter sido o vídeo, ou as animações em flash. As decisões na escolha da forma
de apresentação da matéria tentaram conjugar a operatividade das mesmas com o esforço necessário e
recursos disponíveis. Em anos lectivos seguintes, agora que esta base está pronta, é possível fazer um
investimento em novas formas de apresentação e numa organização eventualmente mais adequada à
manutenção do site, e à sua passagem para anos lectivos seguintes.

Fig. 23 – Exemplo de uma aula disponibilizada em PDF (optimizada para impressão)

Fig. 24 – Exemplo de uma aula disponibilizada em HTML 7 (optimizada para consulta on-line)

7 Gravação em html directamente a partir do PowerPoint. Com a actualização das versões do PowerPoint a gravação directa começa a ter demasiados erros
e incompatibilidades com browsers pelo que é abandonada no ano lectivo 2004/2005.
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Tabela 2 – Comparação e caracterização dos sites das 3 disciplinas.

Resultados de utilização
Dados estatísticos de utilização das plataformas
Problemas iniciais
Sendo esta uma disciplina do 5º ano (que corresponde ao ano em que os alunos FAUP vão para Erasmus),
o número de alunos inscritos à disciplina não corresponde ao número de alunos que efectivamente a
frequenta. Os valores iniciais de 146 alunos, retirados directamente das listagens do Sigarra, tiveram que
ser corrigidos para pouco mais de metade, os 78 alunos que efectivamente frequentaram pelo menos uma
parte da disciplina. Isto significou andar a apagar alunos já depois do início da utilização da plataforma,
o que implicou que as estatísticas relativas aos primeiros meses tivessem de ser corrigidas.
Os alunos trabalham em grupo, de tal forma, que basta apenas um dos elementos do grupo aceder à
plataforma para que todos tenham acesso à informação, o que justifica as percentagens tão elevadas de
alunos que nunca acederam, 36% como resultado final.
Pelas razões apontadas as estatísticas fornecidas pela plataforma não caracterizam convenientemente a
utilização da mesma, melhor, as estatísticas caracterizam a utilização da plataforma, não caracterizam
é a utilização pelos alunos dos elementos colocados à disposição na plataforma. A possibilidade de
contabilizar os acessos em função de grupos de trabalho poderia ser uma alteração futura da plataforma
que permitiria, a disciplinas como a presente, em que o trabalho é quase exclusivamente de grupo, ter
acessoa estatísticas mais operativas e caracterizadoras da utilização efectiva.
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Caracterização da Utilização da Plataforma

Tabela 3 – Dados fornecidos pela plataforma – sem tratamento – o período de Novembro a Janeiro ainda
contempla os alunos em Erasmus.

A plataforma é disponibilizada aos alunos em final de Outubro, depois de cerca de duas semanas de aulas,
altura em que a maioria das disciplinas ainda lança trabalhos práticos, organiza grupos de trabalho, isto é,
em que o ritmo é ainda de adaptação e não de estudo e trabalho efectivo. Os alunos Erasmus ainda estão a
chegar e a fazer as suas inscrições nas disciplinas, os grupos de trabalho entretanto formados são alterados
para a inclusão destes novos alunos que correspondem a cerca de 15% dos alunos da disciplina.

Tabela 4 – Dados fornecidos pela plataforma – corrigidos e tratados

A quase totalidade dos alunos nacionais frequentou as disciplinas de Controlo Ambiental, Redes
& Instalações e Sistemas Estruturais no ano lectivo anterior, existindo por isso uma relação prévia
entre docentes e discentes. Do ponto de vista da utilização da plataforma, essa relação anterior é uma
desvantagem, uma vez que já estão estabelecidos os canais habituais de comunicação que não incluem
a plataforma (inexistente no ano lectivo anterior), os endereços de e-mail constam todos já da lista de
endereços do Outlook, e alguns deles fazem parte da lista de contactos do Messenger. Nesse sentido, o uso
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da plataforma como ferramenta de comunicação nesse período inicial assenta, tanto para docentes, como
para discentes, na possibilidade de passagem de informação cuja dimensão inviabilizava a utilização
de e-mail, tendo ainda como alternativa, ou concorrente, o e-mail dinâmico do Sigarra e a colocação de
conteúdos no Sigarra. A plataforma permite também o acesso a apontamentos do ano anterior, uma vez
que o ritmo de disponibilização dos apontamentos é feito em função das aulas teóricas e a realização do
trabalho prático pode implicar necessidade de determinados apontamentos em fases anteriores.

Tabela 5 – Comparação entre as disciplinas

Sendo os apontamentos colocados para download relativamente pesados, muitos dos alunos optam por ir
copiando os ficheiros dos colegas em vez de os descarregarem novamente. A comunicação entre docentes
e discentes continua a usar os canais já habituais. Assim se explica que até Janeiro, data da entrega do
Trabalho Prático, 60% dos alunos ainda não tenham acedido à Plataforma.
A utilização da plataforma é necessariamente diferente nas 3 disciplinas aqui referidas [Tabela 5] pela
própria organização do trabalho que servirá de base à avaliação final, parâmetro a que os alunos são,
como se compreende, muito sensíveis. O sistema de avaliação das diferentes disciplinas é feito nos
seguintes moldes:
Patologia da Construção
• Trabalho de grupo com atribuições individualizadas
• Apresentação pública do trabalho
• Teste on-line (“assignment”) para alguns alunos apenas
Redes e Instalações
• Trabalho de grupo com componente individual
Controlo Ambiental
• Trabalho de grupo
• Trabalho individual (utilizando a ferramenta “assignment”)
• Feedback do trabalho do grupo dada no fórum do grupo
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Gráfico 3 – Caracterização do uso da plataforma – Alunos que nunca acederam / total de alunos

O uso da plataforma é crescente à medida que o semestre avança [Gráfico 7], e um facto que não deixa
de ter interesse, é que se mantém para além do fim do funcionamento da disciplina, correspondendo
numa primeira fase à correcção de trabalhos, e à expectativa de saída de classificações, mas numa fase
posterior, certamente a interesse dos alunos na consulta dos apontamentos disponíveis.

Gráfico 4 – Mês do primeiro acesso à plataforma
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Gráfico 5 – Mês do primeiro acesso à plataforma e visitas médias

Outro aspecto que pode ser analisado, é a data em que os alunos primeiro acedem à plataforma [Gráfico
4], e de que forma isso influencia a utilização posterior da mesma. [Gráfico 5] Uma grande parte dos
alunos faz o seu primeiro acesso na fase inicial de funcionamento da plataforma, a quase totalidade antes
do final do período de avaliação da disciplina, mas existem 5 alunos que apenas fazem o seu acesso
posteriormente a essa data. Como foi indicado que as classificações de trabalhos e de exames seria
primeiro lançada na plataforma, podemos inferir que a curiosidade pela classificação obtida é um motor
com algum peso e que, em experiências futuras, pode ser utilizado, em fases mais iniciais para potenciar
utilizações mais intensas.
A data em que acedem pela última vez à Plataforma também informa alguma coisa sobre o tipo de uso.
[Gráfico 6] A grande percentagem dos últimos acessos dá-se em Abril e Maio depois da saída das notas,
do período de “contestação” e da resolução dos problemas decorrentes da não visibilidade dos testes online. Existem contudo duas franjas marginais que correspondem a duas formas diferenciais de utilização
e de aceitação do novo sistema. Alguns alunos entram pela primeira vez, eventualmente repetem mais
alguma vez o acesso, mas desistem completamente, não sendo de forma nenhuma cativados pelo site e
resolvendo a necessidade de acesso aos apontamentos através dos colegas. Existe um outro grupo que
continua a aceder à plataforma nove meses que são decorridos sobre o final da disciplina.
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Gráfico 6 – Mês do último acesso à plataforma

Se fizermos a análise em função dos valores acumulados (quer seja de uma forma geral [Gráfico 7],
ou média por aluno [Gráfico 8]), o acesso à plataforma é francamente crescente durante o período de
funcionamento da disciplina, durante o período de saída de classificações, reduz algum tempo depois da
saída das classificações e é completamente interrompido no mês seguinte ao final da disciplina.
Se essa análise for feita não em função de valores acumuladas mas em função de valores absolutos
mensais, nota-se ainda um decréscimo no mês de Janeiro, que correspondeu ao período de apresentação
de trabalhos, já após a sua entrega formal. [Gráfico 9, Gráfico 10]

Gráfico 7 – Acessos totais à plataforma por meses (acumulado)
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Gráfico 8 – Acessos à plataforma por aluno – valores médios (acumulados)

Gráfico 9 – Acessos à plataforma por aluno – valores médios absolutos
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Gráfico 10 – Acessos à plataforma por aluno – valores absolutos

Análise dos Resultados dos inquéritos pedagógicos
Patologia da construção - Nº de respostas – 1
Redes e Instalações - Nº de respostas – 18
Controlo Ambiental - Nº de respostas – 9
Tendo em conta que a filosofia inerente aos três sites é semelhante e face à fraca adesão aos inquéritos,
optei pela junção das respostas às três disciplinas e o seu tratamento conjunto.

Gráfico 11 – Caracterização da Utilização da Internet

43

E-LEARNING UPORTO | 2004.2005

As utilizações preferenciais do computador ainda correspondem, com grande força, a pesquisas e e-mail,
tendo o chat uma presença assinalável, como nos ditaria a nossa própria experiência.
Acessibilidade

Gráfico 12 – Facilidade de acesso à plataforma

A facilidade de acesso à plataforma é contestada por alguns alunos, não tendo nenhum dos inquiridos
considerado que a existia uma efectiva facilidade de acesso.

Gráfico 13 – Facilidade de utilização
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Gráfico 14 – Rapidez de acesso

A plataforma está mais bem cotada, na opinião dos alunos, na facilidade de acesso do que na rapidez do
mesmo.

Gráfico 15 – Atractividade do aspecto gráfico

Um dos aspectos considerados menos positivos é o aspecto gráfico das plataforma, sendo esse um ponto
a melhorar no futuro.
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Gráfico 16 – Legibilidade da estrutura

Organização e coordenação

Gráfico 17 – Coordenação on-line / off-line

A coordenação entre a componente on-line e a componente presencial pratica é bastante bem conseguida,
e será essa integração que permite uma facilidade de acesso aos materiais.
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Gráfico 18 – Legibilidade da estrutura

Gráfico 19 – Periodicidade de actualização do site
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Comunicação e proximidade

Gráfico 20 – Proximidade docente/discente

Gráfico 21 – Proximidade aluno/aluno

De uma forma geral a opinião dos alunos é favorável. De qualquer forma, como o número de respostas
foi reduzido, só provavelmente os mais motivados para a tecnologia responderam, o que pode influenciar
positivamente o sentido da opinião geral.
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Motivação e desempenho

Gráfico 22 – Desempenho

Gráfico 23 – Motivação dos docentes
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Gráfico 24 - Motivação dos alunos

Na motivação dos alunos a componente on-line já tem um peso mais reduzido, como seria de esperar.
Não é pela tecnologia, por si só, que nós motivamos os alunos. Pode ajudar se a aula convencional já os
motivar por si só, mas não fará milagres.

Fig. 25 – Pontos positivos da plataforma (Fonte: inquérito pedagógico)
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Fig. 26 – Pontos negativos da plataforma (Fonte: inquérito pedagógico)

CONCLUSÃO
Análise crítica do projecto tendo em conta os objectivos e as expectativas
Tenho noção que as possibilidades são enormes e que é possível fazer mais e melhor aprendendo com
o que menos bem correu, e melhorando os aspectos positivos, mas apesar de tudo não podemos esperar
que as plataformas de e-learning vão resolver problemas que são estruturais no ensino, como a falta de
espaços adequados física e dimensionalmente ao funcionamento das aulas, como a não existência de
equipamento que suporte o trabalho dos docentes e alunos em número suficiente e adequado ao trabalho
a executar, como uma relação adequada entre o número de alunos e docentes, análise que não deve ser
feita unicamente a nível global no estabelecimento de ensino, mas caso a caso, disciplina a disciplina,
tendo em atenção as especificidades dos diferentes cursos.
E se o uso e a disponibilização das plataformas de e-learning podem representar um empenho acrescido
da parte dos docentes, uma mostra de disponibilidade dadas aos alunos e apreciada por eles, a verdade é
que os laços se criam no espaço da aula real, nos corredores, no bar, as pessoas são cativadas e desafiadas
a irem cada vez mais longe não através de plataformas muito sofisticadas, mas pelo olhar, pelo contacto
presencial, por aquela expressão que diz “eu sei que tu consegues mais…”.
Para mim as plataformas de e-learning deverão servir para reforçar esses laços que tornam o ensino e a
aprendizagem estimulantes, e nunca para substituírem as aulas presenciais.
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Trabalho futuro
O trabalho futuro e já encetado no presente ano lectivo prende-se com a utilização da plataforma e
as experiências anteriores para criar um site não relacionado com nenhuma disciplina em particular e
que permita o acesso a informação na área da construção a um grande grupo de alunos da faculdade.
O trabalho nas disciplinas mencionadas no presente caso, nesta fase, passa apenas pela migração das
mesmas e manutenção dos sites, uma vez que estou desligada já da docência das mesmas.
Mas como o “bichinho” do e-learning por cá continua, não queria de forma alguma desligar-me
completamente, agora que a actividade académica determina outros percursos e investigações. O site
“pedra sobre pedra” já mencionado anteriormente está acessível na plataforma de e-learning e poderá ser
acedido por quem o desejar, basta apenas solicitar o username e password de acesso como convidado.
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CAAD E E-LEARNING: APRENDIZAGEM HÍBRIDA E COMUNIDADE DE ESTUDO
(Pedro Leão Neto)
1 Identificação da disciplina
Nome da disciplina: Projecto Assistido por Computador (CAAD)
Faculdade de Arquitectura da Universidade do Porto (FAUP)
Tipo: Anual (opcional)
Plataforma e-learning: WebCT
Nº de alunos: 58
URL da plataforma: http://webct.up.pt/webct/public/home.pl
Login: pleao
Password: mp4828AA
2 Contextualização
Projecto Assistido por Computador (CAAD) é uma disciplina anual e opcional do 5º ano da FAUP.
Em termos genéricos a disciplina procura desenvolver bases teóricas e práticas sobre computação
gráfica aplicadas à comunicação e representação de projecto urbano. O intuito é o de levar os alunos a
questionar e problematizar o potencial dos computadores aquando da sua utilização para comunicação de
projecto. Neste contexto, era importante adoptar uma metodologia de ensino e um conjunto de técnicas e
instrumentos que se afastassem dos modelos tradicionais de ensino – o expositivo, onde o aluno adopta
uma atitude pouco activa no processo de aprendizagem – e que, pelo contrário, privilegiassem o debate
entre professor e alunos. Isto tem como base diverso tipo de informação e de materiais de estímulo
colocados à disposição dos alunos e, naturalmente, através da análise e da resolução dos problemas
decorrentes do desenvolvimento do trabalho de comunicação de projecto. Era então essencial criar um
ambiente de colaboração criativa entre alunos e professores de forma a facilitar a partilha de ideias
no contexto da aprendizagem da disciplina. Desta forma, procurou-se explorar o mais possível as
capacidades da plataforma WebCT, da rede interna da Universidade do Porto e da www para comunicar e
partilhar informação. Isto significou: (a) tornar a plataforma parte integrante da maneira como o CAAD
é ensinado e de como os trabalhos práticos são desenvolvidos, (b) adoptar estratégias que apelassem à
participação e ao envolvimento dos alunos e ajudassem a contextualizar a informação das aulas teóricas,
clarificando a sua pertinência relativamente aos trabalhos práticos e (c) tornar toda a informação crítica
para a disciplina acessível, colocando-a numa plataforma com algum potencial interactivo.
3 Motivação e Expectativas iniciais
3.1 Motivação para aderir ao projecto
As motivações eram muitas para aderir a este projecto: CAAD e e-learning. Em primeiro lugar, para
dar resposta à crescente insatisfação com o modelo tradicional de ensino – a aprendizagem centrada no
professor – que nos parecia desadequado para atingir os objectivos da disciplina, principalmente porque
não incentivava a interactividade e responsabilidade dos alunos. Isto significa, sem prejuízo das aulas
presenciais, ter a possibilidade de interacção à distância e adoptar uma aprendizagem híbrida (blended
learning) que assiste e facilita o desenvolvimento de uma comunidade de estudo (community of inquiry)
onde o processo de aprendizagem é contínuo e o aluno desempenha um papel activo e construtivo em
todo o processo: gestão e monitorização num ambiente colaborativo e interactivo de aprendizagem
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(Lima 2003; Garrison 2003). Muitos exemplos positivos de utilização de uma plataforma e-learning
no ensino – aprendizagem foram consultados e, a partir desta consulta, foi possível identificar algumas
questões consideradas chave. São disso exemplo, só para citar alguns: A estratégia adoptada para o
ensino de logística baseada na capacidade autónoma de aprendizagem dos alunos, de liderança e de
trabalho em equipa (Carravilla 2004); A contribuição dos conteúdos multimédia para procurar estimular
a “habilidade de estudar” (Restivo); A utilização da plataforma e-learning para promover a interacção
entre professores e outras instituições, bem como a necessidade de integrar o e-learning no próprio
processo pedagógico (Amaral). Tudo isto também se ajustava de forma particular ao ensino de CAAD
onde o processo de aprendizagem e o potencial das ferramentas Web são de uma indiscutível mais valia
(Engeli 2001, 2000; Koutamanis 1999; Oxman 1999), para além de outras questões que se prendem com
os objectivos programáticos e a metodologia que é adoptada para atingir esses objectivos.
Na verdade, a grande motivação em adoptar a plataforma e-learning no processo de aprendizagem de
CAAD foi o de dar início, em termos práticos, à reorientação do processo de aprendizagem e dos conteúdos
científicos e pedagógicos da disciplina, tendo como indicadores principais o paradigma construtivista
do ensino e as potencialidades de interacção e comunicação de uma plataforma e-learning. Aliás, penso
serem essas capacidades, para além de outras mais-valias, que explicam o seu grande potencial para
ajudar a atingir uma verdadeira eficácia no processo do ensino – aprendizagem, como prova o extenso
material de análise e de estudo dos resultados da sua aplicação em diversas áreas disciplinares (Porto
2003).
3.2 Expectativas iniciais
De uma forma sucinta, podemos afirmar que as expectativas iniciais mais significativas relativamente à
adopção da plataforma WebCT no ensino da disciplina de CAAD foram:
(a) Permitir uma maior acessibilidade / interactividade e ampliar a responsabilização dos alunos
relativamente ao processo de aprendizagem e tratamento de informação considerada crítica para o
desenvolvimento dos trabalhos práticos;
(b) Obter uma maior eficácia na comunicação professor / aluno;
(c) Dar uma maior capacidade de monitorização ao professor e aos alunos relativamente ao processo de
aprendizagem.
4 Objectivos
4.1 Identificação dos objectivos
No início do projecto e atendendo à especificidade da disciplina de CAAD, delineou-se um conjunto
de objectivos considerados essenciais atingir para que a implementação da plataforma WebCT fosse
considerada bem sucedida. Ora, os objectivos genéricos da disciplina de CAAD têm como metas: (a)
conseguir que os alunos sejam capazes de questionar e problematizar o potencial dos computadores para
a comunicação e representação do espaço e (b) conseguir desenvolver a disciplina num ambiente de
colaboração criativa entre alunos e professores de forma a facilitar a partilha de ideias no contexto da
aprendizagem e do estudo do CAAD.
Assim, em primeiro lugar, reconheceu-se que era importante que a adopção da plataforma promovesse
uma forma de ensinar que fosse inovadora e que facilitasse a criação de uma verdadeira comunidade de
estudo. Isto é, que a plataforma oferecesse as ferramentas informáticas e permitisse desenvolver uma
estratégia de ensino que: (a) facilitasse o processo de aprendizagem, (b) incentivasse o empenho dos

55

E-LEARNING UPORTO | 2004.2005

alunos e (c) promovesse o diálogo e interactividade entre os mais directos intervenientes deste processo:
professores e alunos. Por outro lado, neste contexto, criar uma estrutura de curso que permitisse aos
alunos obter uma maior autonomia, abrindo-lhes novas possibilidades para complementarem o seu estudo
– uma maior disponibilidade/flexibilidade e motivação – e que potenciasse a interacção entre professor
e alunos – um processo de aprendizagem contínuo e uma maior eficácia de gestão da informação era essencial. Queríamos criar um espaço e um tempo onde o aluno pudesse desempenhar um papel
muito mais activo do que aquele que tradicionalmente lhe é permitido adoptar i.e. o de ouvir e colher
apontamentos, actividade que muitas vezes está desfasada ou mal articulada com o trabalho de síntese
entre teoria e prática que é exigido no exercício de projecto. Isto significou, entre outras coisas, os
alunos (i) começarem desde logo a trabalhar em grupo no projecto de comunicação, (ii) terem acesso e
recolherem vários tipos de material considerado crítico para esse trabalho e (iii) utilizarem a plataforma
para comunicar entre si e o professor. Quer isto dizer que a utilização da plataforma foi utilizada para
complementar e motivar a interacção das aulas presenciais e a ligação dos seus conteúdos à realização e
problematização dos exercícios de comunicação de projecto.
Desta forma, elaborou-se a seguinte lista de objectivos a atingir através da estratégia adoptada e
respectivos instrumentos da plataforma utilizados:
(a) Estimular os alunos a colocarem questões e a problematizarem a utilização dos métodos de
representação visuais e digitais para a comunicação de projecto urbano;
(b) Promover tarefas/exercícios que promovam a análise crítica dos trabalhos de projecto e a
comunicação entre o professor e os alunos;
(c) Permitir e incentivar a comunicação e a autonomia dos alunos no desenvolvimento dos seus trabalhos
práticos, promovendo o contacto adicional dos alunos com o professor para além do horário lectivo;
(d) Tornar fácil a divulgação de material de estímulo e a troca de experiências e exercícios
interactivos;
(e) Tornar simples o acesso a vários tipos de informação e permitir aos alunos uma bibliografia
específica e geral, com certo grau de interactividade.
4.2 Monitorização e alteração dos objectivos iniciais
No fim do primeiro semestre, foi possível confirmar o entusiasmo de muitos alunos relativamente à
utilização desta plataforma na aprendizagem da disciplina de CAAD. Também foi possível reconhecer
que a utilização de uma plataforma e-learning pode, na verdade, constituir uma janela para explorar e
descobrir novos contextos educativos.
Foram, no entanto, detectadas determinadas dificuldades na utilização das ferramentas desta plataforma
e na adopção e aceitação deste novo modelo de aprendizagem, nomeadamente naquilo que diz respeito à
maior responsabilidade e autonomia do aluno relativamente ao processo de aprendizagem. Assim, foram
detectados os seguintes pontos positivos e negativos:
Positivos:
(a) Um entusiasmo crescente – traduzido por um maior número de hits - com a utilização de diversas
ferramentas e potencialidades da plataforma, nomeadamente dos operadores discussions e students
presentations, para além das várias páginas de conteúdo do curso e seus links, incluindo a lincoteca
geral que foi criada;
(b) Um maior contacto presencial e virtual do professor/aluno(s), principalmente através do private
discussions para cada grupo e do correio electrónico de cada aluno.
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Negativos:
(a) Deficiências da estrutura de directórios e arquivos html não permitiam uma autonomia plena
dos alunos relativamente ao desenvolvimento dos seus trabalhos através da ferramenta students
presentations;
(b) Necessidade de criar mais links nos conteúdos teóricos disponíveis na plataforma e de incentivar os
alunos a adoptar uma atitude mais responsável e activa relativamente ao processo de aprendizagem
(c) Problemas em adaptar o modelo de avaliação contínua de CAAD ao ritmo do curso (coordenação
horizontal das disciplinas), principalmente devido aos períodos de entregas a determinadas disciplinas
que consomem muito do tempo disponível dos alunos e porque estes não estavam habituados a
estruturarem o seu trabalho tendo como base uma plataforma e-learning;
(d) O número de respostas ao quizz individual do primeiro módulo foi muito fraco. Isto, principalmente,
porque existe uma dinâmica de grupo muito grande nos trabalhos de comunicação de projecto o que torna
difícil aos alunos responder de forma individualizada relativamente aos trabalhos desenvolvidos;
(d) Muitos alunos queixaram-se que a plataforma poderia ser mais intuitiva, que o acesso ao seus
trabalhos (students presentations) poderia ser feito de forma mais eficaz (tipo WebDAV) e que a
plataforma devia ser aberta a pessoas exteriores à Faculdade ou de outros cursos.
Com base nestes resultados intercalares adoptaram-se as seguintes estratégias:
(a) Alterou-se a estrutura de directórios e arquivos de forma a tornar todos os grupos completamente
autónomos relativamente às actualizações dos seus trabalhos;
(b) Foi feita uma revisão crítica dos links (uns abertos para outros conteúdos, permitindo diferentes
percursos de estudo a decidir pelo próprio e outros com enfoque directo para a disciplina – material
didáctico) aumentando o seu número quando necessário e refinando as formas de apresentação/
interactividade que eram oferecidas (utilização de PowerPoint, animações flash e outras aplicações
do mesmo género);
(c) Os alunos foram advertidos da importância da utilização da plataforma e de que a avaliação contínua
pressupunha não existirem espaços de tempo prolongados (hiatos) em que os alunos não interajam com
a plataforma, nem trabalhem no projecto de comunicação;
(d) Foi realizado um outro tipo de quizz individual onde se pedia expressamente para o aluno focar a
sua análise crítica numa parte específica do trabalho;
(e) Determinadas ferramentas da plataforma foram ainda mais exploradas e utilizadas, nomeadamente
o calendário, com diversos avisos com o objectivo de aumentar a comunicação e interactividade
professor / alunos através da plataforma;
(f) Foi criado um nome de utilizador e password público [WebCT ID: caad2005 - Password: guest]
de forma a tornar a plataforma mais acessível para o exterior: http://webct.up.pt/public/CAAD/index.
html
5 Modelo e Estratégia
5.1 Organização e implementação
O projecto foi desenvolvido pelo professor responsável pela disciplina de CAAD 5ºano na FAUP com
a colaboração do IRICUP. Em primeiro lugar, foi necessário ao professor adquirir competências na
utilização da plataforma e dos seus instrumentos para criar os conteúdos disciplinares e ensaiar a estratégia
e o modelo de aprendizagem que queria adoptar. Isto significou, desde logo, um apoio personalizado por
parte do IRICUP (Dra. Margarida Amaral), posteriormente a frequência no curso Novas Tecnologias na
Educação (Dra. Rita Falcão) e durante todo o ano lectivo de 2004 / 2005 o apoio do IRICUP sempre que
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foi necessário e requisitado por parte do professor ou aluno (Dra. Margarida Amaral). Foi assim possível,
em resultado da colaboração com o IRICUP, conhecer e desenvolver um conjunto de aspectos técnicos
relacionados com a utilização e edição dos materiais de aprendizagem na plataforma.
O WebCT comparativamente a outras plataformas semelhantes i.e. Luvit, é uma plataforma e-learning
bastante flexível em termos de capacidade de personalização, disposição e localização de operadores e
design gráfico, o que possibilita ao professor ter uma atitude mais criativa e personalizada na criação
e no desenho do seu curso. No entanto, esta plataforma ainda apresenta limitações significativas, pois
podia ser mais aberta e também oferecer ao docente uma maior liberdade para este configurar o layout e
estrutura da sua disciplina de forma mais personalizada. Esta plataforma também obriga o professor a ter
uma grande disponibilidade de tempo e a obter conhecimentos técnicos específicos para poder tirar pleno
partido das suas potencialidades e assim alcançar o máximo de eficácia.
Os recursos utilizados pelos 58 alunos de CAAD foram 14 computadores, uma sala especificamente
preparada para CAD e CAAD e um conjunto de programas de tratamento e síntese de imagem (i.e.
Freehand e Photoshop), de desenho assistido CADs (i.e. AutoCAD) e de criação e edição de páginas
Web (i.e. Macromedia Dreamweaver e Flash) e outros mais. Os diversos problemas técnicos e logísticos
que surgiram, principalmente durante a fase inicial, foram resolvidos satisfatoriamente, tendo para isso
contribuído o apoio que foi prestado pela Arq. Clara Vale, responsável pelo SIGARRA na FAUP.
5.2 Descrição do modelo e estratégia adoptados
A estratégia pedagógica e a metodologia adoptadas no ensino da disciplina de CAAD têm como pilares
fundamentais: (1) fomentar e facilitar a comunicação e intercâmbio de ideias entre alunos e professores e
(2) tornar possível ao aluno ter um papel activo no próprio processo pedagógico de forma a despertar o seu
interesse pelos conteúdos programáticos, incentivar a cooperação e o trabalho em grupo e promover uma
maior auto-responsabilização dos alunos relativamente ao desenvolvimento e consecução dos trabalhos
a realizar. Pretende-se, assim, adoptar uma estratégia de trabalho que leve os alunos a desenvolver
projectos de autoria colectiva (trabalho de grupo) e, sem prejuízo dos métodos de avaliação tradicionais,
a adoptar um processo de debate de ideias e auto-avaliação informal dos trabalhos realizados durante
o seu desenvolvimento e aquando da passagem de um módulo – exercício de comunicação de projecto
– para outro.
Desta forma, os conteúdos programáticos da disciplina, os diversos materiais didácticos e a informação
específica para projecto foram disponibilizados aos alunos através da plataforma com base num sistema
misto de apresentação / estruturação dos conteúdos disciplinares – texto simples e hipertexto 1; articulação
em árvore (tipo mind map) e linear / sequencial. O material foi assim muito rapidamente transposto
para os formatos necessários para a sua publicação on-line na plataforma. Isto porque foi possível a
reutilização parcial dos materiais e dos conteúdos da disciplina do ano lectivo precedente, bem como o
seu refinamento e melhor estruturação.
A disciplina desenvolve-se através de dois vectores paralelos, um teórico e outro prático. As aulas
teóricas desdobram-se em duas famílias ou blocos temáticos. Um dos blocos temáticos consiste no
estudo das funcionalidades e opções de interacção das várias aplicações informáticas, com particular
incidência na compreensão da estrutura e sintaxe de comandos. Este bloco temático tem mais expressão
no início do ano lectivo. No entanto, também está presente, mesmo que pontualmente, ao longo de todo
o ano e sempre em estreita ligação com as aulas práticas de forma a dar as necessárias bases operativas
1 Texto não linear, com hiperligações ou hyperlinks
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para os alunos desenvolverem os exercícios que lhes são exigidos em cada módulo. Um segundo bloco,
que também se desenvolve ao longo de todo o ano lectivo, pretende dar as bases teóricas necessárias
para o desenvolvimento dos exercícios de comunicação de projecto. Isto significa dar aos alunos os
conhecimentos necessários para que estes sejam capazes de questionar e problematizar o potencial dos
computadores para a concepção, representação e comunicação de projecto.
Desta forma, as aulas teórico-práticas foram iniciadas utilizando a plataforma para promover a discussão
do material e informação exposta, bem como para promover a interactividade, comunicação e postura
activa dos alunos relativamente ao processo de aprendizagem. O papel do professor neste processo foi,
na verdade, o de guia e principal fomentador à utilização das várias ferramentas e material didáctico
disponível na plataforma. Foi rapidamente percebido que a plataforma tinha uma enorme potencial para
aumentar a interacção entre professor e aluno(s), bem como de estimular o trabalho fora do espaço físico
da FAUP.
As aulas práticas realizam-se na sala do laboratório de computação gráfica e desenvolvem-se ao logo
do ano através de três módulos interligados entre si. As aulas práticas têm como objectivo permitir
a rápida assimilação e aplicação dos conteúdos das aulas teóricas e a troca de ideias entre os alunos
e professores, bem como o esclarecimento das dúvidas que entretanto possam surgir. É através dos
exercícios de comunicação de projecto desenvolvidos ao longo do ano lectivo que será avaliado o
desempenho e a capacidade de adaptação de cada aluno e de cada grupo aos meios de computação
gráfica. Os conhecimentos técnicos que são dados aos alunos dão as bases operacionais necessárias para
eles desenvolverem os exercícios de comunicação de projecto que lhes são exigidos. A possibilidade de
monitorizar o desenvolvimento dos alunos permite problematizar junto dos mesmos a melhor utilização
das ferramentas informáticas e assim garantir o necessário domínio das aplicações de forma a estas serem
utilizadas como veículos de projecto, sem cair no paradoxo do mero “operador”.
Desta forma, numa primeira fase, os aspectos relacionados com a estrutura e funcionamento da disciplina
de CAAD – objectivos, metodologia, programa, bibliografia e Lincoteca 2 foram explicados no ambiente
da plataforma e explicada a sua estrutura sequencial / hierárquica (sinopse, metodologia, programa,
faseamento, etc.) e em árvore (através de links vários) e estrutura / modo de funcionamento dos
trabalhos práticos de comunicação de projecto. Os trabalhos práticos de comunicação de projecto, que se
desenvolveram tendo como suporte principal a plataforma, foram, na verdade, os principais catalizadores
das sinergias professor / alunos. Numa segunda fase, os materiais e a estruturação dos conteúdos das
aulas teóricas foram introduzidos, procurando interligar todas estas vertentes de uma forma integrada,
incentivando sempre os alunos a adoptar uma atitude activa i.e. explorar os conteúdos de CAAD na
plataforma e a pesquisar informação relevante para o desenvolvimento do projecto de comunicação,
principalmente através da Lincoteca.
Ora, parece claro que o modelo de aprendizagem por trás desta estratégia pedagógica se baseia mais na
construção e menos na transmissão do conhecimento. Isto significa, entre outras coisas, evitar que os
alunos adoptem uma atitude passiva relativamente ao processo de aprendizagem e não conceber este
processo apenas como processamento de conhecimento onde o objectivo final é fundamentalmente a
reprodução da informação adquirida. Pelo contrário, existe uma clara aposta no modelo de aprendizagem
interactivo com enfoque para o trabalho em grupo e que valoriza o pensamento e o discurso crítico,
levando os alunos a serem elementos autónomos e activos no processo de aprendizagem.
A capacidade que a plataforma, a rede interna da Faculdade e a www deu aos alunos para comunicar e
2 Biblioteca específica da disciplina, com links para diversos conteúdos considerados de interesse e que ficam disponíveis no site da disciplina.
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partilhar informação foi, na verdade, parte integrante da maneira como o CAAD foi ensinado e de como
os trabalhos práticos foram desenvolvidos. Entre as diversas vantagens já mencionadas, interessa realçar
que o maior benefício educativo deste contexto e-learning foi a rápida e intensa troca de informação,
ideias e experiência que a plataforma promoveu. Desta forma, foi possível introduzir no curso o conceito
de: (1) autoria de projecto partilhada e (2) partilha de informação e auto-avaliação. Autoria partilhada
significa que, em cada módulo, os exercícios de projecto têm simultaneamente uma autoria de grupo e
individual, visto que os alunos de cada grupo têm de adoptar uma estratégia comum de forma a integrar
a contribuição individual (conteúdos a comunicar e seu design) no projecto/solução final do grupo. Os
trabalhos desenvolveram-se tendo como ferramenta principal o students presentations 3, o que permitiu
que os trabalhos pudessem sempre ser visualizados por todos os grupos e que todos os grupos de alunos
pudessem a qualquer hora editar os seus projectos de comunicação. Isto significou, entre outras coisas,
uma grande autonomia e co-responsabilização dos alunos relativamente ao desenvolvimento dos seus
trabalhos e a possibilidade de monitorização constante dos mesmos por parte do professor. Partilha de
informação significa que durante as aulas práticas é incentivada (i) a troca de ideias e de informação
e também é incentivada (ii) fora do espaço de aulas, a comunicação através da plataforma. Para tal,
utilizaram-se uma série de ferramentas no site da disciplina: students presentations, discussions, chat,
mail, etc. que constituíram um espaço de diálogo aberto e acessível aos alunos para além dos horários
normais de aula. Auto avaliação significa que, durante todo o curso, com enfoque para o fim de cada
módulo, os trabalhos estão visíveis para todos os grupos e que cada grupo, com base nos seus próprios
critérios de avaliação, pode eleger um projecto que não o seu como o mais interessante. Isto foi tornado
possível através de um quizz da plataforma que estabelecia uma ligação a um Web poll (ferramenta de
voto on-line) onde os alunos podiam, de forma descontraída, votar nos trabalhos que achavam mais
interessantes e visualizar os resultados da votação de todos os trabalhos. Desta forma cria-se um ambiente
onde a colaboração criativa é a regra e não a excepção, pois os alunos são convidados a olhar para o
trabalho dos seus colegas, a debater e trocar ideias e a procurar em cada trabalho potenciais qualidades
para desenvolver no seu próprio projecto. As relações de trabalho entre os alunos podem assim enriquecerse e mais energia pode ser direccionada para a finalização dos projectos que estão em mão.
Como é de esperar, o tempo que os estudantes dispensam em cada tarefa é muito variável. Aqueles com
prévia familiaridade com programas de computação gráfica ou que estão determinados em obter um
maior conhecimento destes instrumentos informáticos, podem e têm possibilidade de os utilizarem de
forma mais aprofundada e optimizada. Mas para aqueles mais interessados nos conceitos do que nos
detalhes do software ou no domínio operativo total, o número reduzido de programas que lhes é exigido
dominar (apenas os necessários para o desenvolvimento do exercício de comunicação de projecto) torna
possível, ainda assim, eles concentrarem-se de forma significativa no exercício em si mesmo. Assim,
a preocupação é a de comunicar, através da linguagem gráfica e dos métodos de representação em
suporte digital e paralelamente às questões funcionais e programáticas objectivas do projecto: (i) novas
perspectivas sobre o espaço urbano; (ii) a ideia / metáfora do projecto de intervenção; (iii) um percurso,
explorando os temas de representação, percepção e locomoção.
5.3 Estratégia de integração on-line / off-line
Embora a disciplina não exigisse produção de trabalhos em suporte analógico e baseasse o seu processo de
aprendizagem presencial e virtual tendo como base informação acessível em formato digital e localizada
na plataforma, muita dessa informação estava também disponível em papel e quase toda a informação em
suporte digital localizada na plataforma podia ser impressa. Um factor que levou a adoptar uma estratégia
3 Funcionalidade da plataforma WebCT que permite a colocação, gestão e acesso, por parte dos alunos, a diversos conteúdos didácticos no server
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de integração de informação on-line / off-line foi a grande ligação entre o projecto de comunicação que
os grupos desenvolviam em CAAD e o trabalho que a maioria desses alunos também desenvolvia para
a disciplina de Projecto Urbano. Isto porque a área de intervenção urbana era a mesma e, embora os
objectivos das disciplinas fossem distintos, as questões relacionadas com a comunicação de projecto e os
materiais utilizados estão muito ligados. Isto permitiu desenvolver um discurso crítico relativamente às
estratégias de comunicação adoptadas em contextos e espaços diferentes: cartazes para exposição em sala
de aulas versus trabalhos em formato analógico a ser apresentados on-line na plataforma. Foi também
possível aos alunos ensaiarem diversas estratégias para o aproveitamento da informação a ser tratada: (a)
para ser visualizada no ecrã de computador e através da www e (b) para ser visualizada num formato de
papel a ser colocado numa parede.
6 Resultados
6.1 Descrição dos produtos desenvolvidos durante o projecto
Com este projecto, como já foi referido anteriormente, foi possível reutilizar informação e material
didáctico de anos anteriores, produzir nova informação, novos materiais e ferramentas digitais. Foi nosso
propósito utilizar uma organização mista de apresentação / estruturação dos conteúdos disciplinares
– texto simples e hipertexto; articulação em árvore de tipo mindmap 4 e linear / sequencial –, pois
acreditamos que existe espaço e necessidade para ambas. O hipertexto é uma organização que de certa
forma permite ao utilizador saltar mais facilmente de assunto para assunto no interior do texto através dos
seus vários links. No entanto, a estrutura de texto linear tradicional também foi utilizada o que favorece a
não dispersão da informação considerada mais relevante, um outro tempo de assimilação dos assuntos e
a sua interligação num todo integrado. Por outro lado, foram também utilizados mindmaps com conceitos
chave em link, o que facilitou aos alunos obter uma visão geral da estrutura dos conteúdos e efectuar links
a vários temas considerados de interesse para a disciplina. Por fim, foi também realizado um trabalho de
exploração e aplicação de uma série de ferramentas / operadores da plataforma e de outros programas
informáticos exteriores à plataforma para promover a interactividade, comunicação e postura activa dos
alunos relativamente ao processo de aprendizagem.
Indicamos, em seguida, a lista de ferramentas e o tipo de informação / estrutura que foram adoptadas
neste curso.
6.1.1 Estrutura dos conteúdos disponibilizados aos alunos
Sistema misto de apresentação / estruturação dos conteúdos disciplinares – texto simples e hipertexto;
articulação em árvore de tipo mindmap 5 e linear / sequencial dos conteúdos disciplinares (Figuras 6.1.1a,
6.1.1b, 6.1.1c e 6.1.1d).

4 Um método de representação visual para comunicar e interligar ideias, cuja característica principal é a de os conteúdos (ideias) serem representados em
árvore, irradiando a partir de um foco (ideia) central.
5 Um método de representação visual para comunicar e interligar ideias, cuja característica principal é a de os conteúdos (ideias) serem representados em
árvore, irradiando a partir de um foco (ideia) central.
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Figura 6.1.1a - Texto simples sem hiperligações

Figura 6.1.1b - Hipertexto: Texto com hiperligações ou hyperlinks

Figura 6.1.1c - Texto com articulação em árvore de tipo mindmap
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Figura 6.1.1d - Texto com articulação linear / sequencial dos conteúdos disciplinares

6.1.2 Material didáctico em suporte digital interactivo
O material em suporte digital que foi utilizado para dar apoio às aulas teóricas e práticas da disciplina
foi de diverso tipo. Salienta-se a importância dos vídeos demonstrativos sobre como operar com
determinados programas e de outras animações similares com outros conteúdos. Uma funcionalidade
diferente, mas de muita importância, foi a criação de uma Lincoteca porque possibilitou aos alunos
realizar uma investigação que, por um lado, era dirigida para o universo de conteúdos na www com
interesse para a disciplina e, por outro lado, era aberta e permitia explorar novos conteúdos ainda não
detectados (Figuras 6.1.2a e 6.1.2b).

Figura 6.12a - Animação demonstrativa: Instruções em html em arquivo de trabalho
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Figura 6.1.2 - Lincoteca no site da disciplina e links agrupados por temas de interesse

6.1.3 Promover interactividade, comunicação e postura activa dos alunos
Foram utilizadas várias funcionalidades e operadores da plataforma, logo no início das aulas, com o
intuito de promover a interactividade, a comunicação e a postura activa dos alunos relativamente à
disciplina de CAAD (Figuras 6.1.3a e 6.1.3b).

Figura 6.1.3a - Fórum de discussão – plataforma para promover o debate de ideias
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Figura 6.1.3b - Homepage do site de CAAD com acesso a diversas funcionalidades

6.1.4 Projectos dos alunos: students presentation
O site e a plataforma foram, na verdade, parte integrante da disciplina. Assim, para permitir aos grupos
um espaço de armazenamento e apresentação dos trabalhos de projecto, bem como de partilha de
informação, utilizou-se a ferramenta students presentations. Esta ferramenta dava acesso a um espaço
de disco no servidor a partir do qual todos podiam visualizar os trabalhos uns dos outros e permitia
uma completa autonomia e co-responsabilização dos alunos relativamente ao desenvolvimento dos seus
trabalhos (Figura 6.1.4a).

Figura 6.1.4a - Links para os trabalhos de grupo na Internet através da plataforma WebCT
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Autoria partilhada significou que, em cada módulo, os exercícios de projecto têm simultaneamente uma
autoria de grupo e individual, sendo os grupos incentivados a visitarem os trabalhos uns dos outros
(Figura 6.1.4b).

Figura 6.1.4b - Homepage do site do grupo trans(form) no site de CAAD

6.1.5 Aulas virtuais, textos síntese dos trabalhos e ferramenta Web poll
Foi nossa intenção explorar ao máximo as ferramentas da plataforma e mesmo ensaiar a sua utilização
conjunta com outras aplicações exteriores à plataforma que estivessem disponíveis na Internet e fossem
consideradas de interesse para a disciplina. Os principais objectivos, neste caso, eram: (i) Permitir a
comunicação síncrona entre alunos e professor para além dos horários normais de aula. Para isso foi
explorada a ferramenta chat da plataforma (Figura 6.1.5a);

Figura 6.1.5a - Chat – aulas virtuais - Comunicação síncrona na plataforma WebCT
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(ii) Criar um espaço individual, onde cada aluno teria que colocar um texto síntese acerca do trabalho do
seu grupo e da sua colaboração nesse trabalho. Para isso foi utilizada a ferramenta quis (Figura 6.1.5b);

Figura 6.1.5b - A ferramenta quizz na plataforma WebCT - Fichas de reflexão sobre o exercício em questão

(iii) Criar um espaço que incentivasse um processo de debate de ideias e apreciação dos trabalhos dos
grupos pelos próprios alunos. Para isso foi utilizada uma ferramenta Web poll e criado um link à plataforma
o que permitiu aos alunos de forma descontraída votar nos trabalhos que achavam mais interessantes e
visualizar os resultados da votação de todos os trabalhos (Figura 6.1.5c).

Figura 6.1.5c - Link na plataforma WebCT à ferramenta Web poll
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(iv) Criar uma ferramenta de ajuda à navegação [navegation help] no Course menu da plataforma para
auxiliar as pessoas exteriores à Universidade ou de outros cursos que visitassem o site de CAAD - http://
webct.up.pt/public/CAAD/index.html (Figura 6.1.5d).

Figura 6.1.5d – Animação Flash exemplificando como navegar na plataforma

6.2 Dados estatísticos de utilização da plataforma
Era importante, entre outras coisas, aferir se a utilização da plataforma de e-learning teve, de alguma
forma, influência na aprendizagem dos alunos e, consequentemente, nas classificações finais obtidas. É
importante referir que para introduzir um maior rigor a este estudo, foram retirados os dados referentes
aos alunos que nunca chegaram a frequentar a disciplina pois decidiram anular a matrícula ou optar por
outra cadeira. Conscientes de que o estudo da influência das plataformas e-learning na aprendizagem
necessita de uma grande e variada compilação de casos de estudo (diversos métodos de análise e de áreas
disciplinares), decidimos acrescentar ao presente estudo as análises dos dados quantitativos e qualitativos
que se indicam em seguida.
Em primeiro lugar, foram comparadas as classificações da disciplina leccionada no ano lectivo precedente
[2003 – 2004] com o actual [2004 – 2005]. Isto porque o programa actual de CAAD só passou a ser
leccionada no ano lectivo [2003 – 2004] e porque só no ano lectivo de [2004 – 2005] é que os métodos
de ensino-aprendizagem e a pedagogia aplicada foram diferentes em resultado da adopção da plataforma
e-learning. Não foram encontradas diferenças significativas nas médias de classificação entre os anos
[Mann-Whitney; p= 0.05], e as notas mais altas e mais baixas também não apresentaram diferenças. É
importante referir que embora a plataforma de e-learning em 2003 não existisse, a disciplina já tinha
uma componente on-line. Isto poderá ajudar a explicar o facto de não se terem encontrado, na verdade,
diferenças significativas, embora o valor p=0.05 possa ser sugestivo.
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Com base nos dados estatísticos que possuíamos, era também útil saber se existia influência entre (a)
o número de visitas à plataforma, (b) o número de documentos enviados, (c) o número de documentos
lidos e (d) a classificação final dos alunos. Foram assim efectuadas análises estatísticas relativamente às
seguintes variáveis:
(i) Nota final dos alunos (Classificação final obtida por cada aluno à disciplina de CAAD);
(ii) Nº de hits total (Número de hits total por aluno da plataforma WebCT);
(iii) Nº de documentos lidos (Número de arquivos lidos por cada aluno através da plataforma WebCT);
(iv) Nº de documentos enviados (Número de arquivos enviados por cada aluno através da plataforma
WebCT).
Depois de efectuados os testes de correlação [Spearman rank order correlation] entre as variáveis (i),
(ii), (iii) e (iv), foram obtidos os seguintes resultados (Tabela 6.1.6). Os resultados indicam, entre outras
coisas, que existe uma correlação positiva baixa mas significativa entre avaliação final e nº total de hits
[r2= 0.071; p = 0.036]; avaliação final e nº documentos lidos [r2= 0.27; p = 0.0] e avaliação final e nº
de documentos enviados [r2= 0.18; p = 0.0].

Tabela 6.1.6 – Resultados dos testes de correlação
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Cremos que os resultados positivos alcançados se explicam, para além de outras razões: (a) pela
presença objectiva dos materiais e ferramentas na plataforma e (b) pela criação de uma nova dinâmica
no funcionamento da disciplina.
Importa referir que do diverso tipo de informação e material – programa específico de cada módulo,
conteúdo das aulas teóricas, tópicos de orientação de encadeamento de ideias / conceitos, materiais
didácticos variados, Lincoteca, etc. - tornado disponível através do site e, nomeadamente, das suas
páginas de conteúdo (content pages), nota-se que:
(a) De uma forma geral, os alunos que apresentam mais hits totais, são os que mais utilizaram os
operadores organizer pages e content pages da plataforma;
(b) De uma forma geral toda a turma revela uma consistência de uso preponderante dos operadores
Quizz, Calendar e Mail.
6.3 Respostas dos alunos ao inquérito pedagógico
Foi fornecido aos alunos de CAAD, no fim do 2º semestre lectivo, um Inquérito Pedagógico da
responsabilidade do IRICUP. Os alunos foram incentivados a responderem ao inquérito, entre outras
razões, por ele constituir um feedback muito importante para a avaliação da disciplina e do Projecto ElearningUP. De entre os 58 alunos inscritos, responderam ao inquérito 30 alunos.
6.3.1 Respostas qualitativas
6.3.2 Pontos positivos
Referem-se, em seguida, os pontos mais mencionados pelos alunos nas suas respostas escritas:
(a) A utilização da plataforma teve como resultado uma maior interactividade entre o professor e os
alunos, que a consulta e o acesso a material didáctico foram incentivadas e que a motivação para
investir na disciplina aumentou;
(b) A plataforma tem um grande potencial para cruzar informação de várias disciplinas e que oferece
aos alunos os conteúdos didácticos estruturados e uma grande interactividade / flexibilidade de uso.
É importante referir que a esmagadora maioria dos alunos, quando questionados sobre a importância de
manter uma componente on-line na disciplina de CAAD, respondeu afirmativamente, apontando inúmeras
razões para que tal acontecesse, entre as quais o facto de a plataforma constituir um grande suporte às
diversas actividades didácticas a realizar, bem como um catalizador da comunicação entre alunos e
professor. Quando questionados sobre a principal motivação para utilizar a plataforma, as respostas mais
significativas foram as seguintes: (i) O facto de a plataforma permitir desenvolver o trabalho prático,
interagir / comunicar com o professor e aceder aos materiais didácticos fora do espaço / tempo das aulas
presenciais; (ii) A possibilidade da plataforma funcionar como elo de ligação entre outras disciplinas do
curso, outros conteúdos e pessoas.
6.3.3 Pontos negativos
Referem-se, em seguida, os pontos mais mencionados pelos alunos nas suas respostas escritas:
(a) A plataforma por vezes é muito lenta, os alunos deveriam ter mais espaço no servidor e o design
gráfico e a estrutura dos vários operadores poderiam ser melhoradas;
(b) O potencial de comunicação entre professor e aluno através da plataforma é muito grande e isso
pode levar a uma quebra no uso do espaço / tempo de aula como consulta;
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(c) A plataforma deveria estar mais aberta ao exterior – outras faculdades no País e estrangeiro) e,
dessa forma, ser menos ‘ensimesmada’.
6.3.4 Respostas quantitativas e análises estatísticas
Analisando as respostas quantitativas do inquérito pedagógico, assinalamos os seguintes resultados:
(a) Existem diferenças significativas entre o nº de alunos trabalhadores [7 alunos] e não trabalhadores
[23 alunos] [chi-square; p=0.003] e são os alunos trabalhadores que revelam ter uma maior frequência
de acesso à plataforma [2/3 vezes por semana; Mann-Whitney / p=0.002] e aqueles que acreditam mais
em que: 1 - a componente on-line ajuda o desempenho na disciplina [Muito certo; Mann-Whitney;
p=0.000]; 2 - as ferramentas de comunicação permitem maior proximidade entre professor e aluno
[Muito certo; Mann-Whitney; p=0.001] e 3 - a existência de uma componente on-line aumentou a
motivação para investimento na disciplina [Muito certo; Mann-Whitney; p=0.001];
(b) Existe uma correlação positiva e significativa [r2= 0.39; p = 0.00] entre o nível de conhecimento
de informática dos alunos e o facto de eles serem de opinião que a existência de uma componente online aumentou a motivação para o investimento na disciplina;
(c) Existe uma correlação positiva e significativa [r2= 0.84; p = 0.00] entre a opinião de que a componente
on-line ajuda ao desempenho na disciplina e a opinião de que as ferramentas de comunicação permitem
maior proximidade entre professor / aluno;
(d) Existe uma correlação positiva e significativa [r2= 0.84; p = 0.00] entre a opinião de que as
ferramentas de comunicação permitem maior proximidade entre professor / aluno e que a existência de
uma componente on-line aumentou a motivação para o investimento na disciplina;
Em seguida mostramos os valores da Moda das perguntas referenciadas em (a) (b), (c) e (d) para todos
os alunos (Figura 6.3).

71

E-LEARNING UPORTO | 2004.2005

Figura 6.3 - Valores da Moda das perguntas referenciadas em (a) (b), (c) e (d)

7 Conclusão
7.1 Análise crítica do projecto tendo em conta os objectivos e as expectativas
Descobriu-se que a nova geração conhece bem a tecnologia e que o processo de aprendizagem através
de uma plataforma e-learning, quando utilizado de uma forma eficaz, fortalece as nossas capacidades
para trabalhar em equipa e funciona como autentico catalizador de uma nova interacção professor /
aluno(s). Nota-se, em especial, que a distância física e o número de aulas presenciais deixam de constituir
factores que impeçam o contacto e comunicação entre professores e alunos. Na verdade, a forma positiva
como decorreu o presente ano lectivo, em que foi pela primeira vez integrado no processo de ensino /
aprendizagem de CAAD uma plataforma e-learning, e os resultados obtidos através do contacto presencial
com os alunos ao longo do ano e as suas respostas ao inquérito pedagógico indicam, entre outras coisas,
que é possível adoptar com sucesso uma aprendizagem híbrida que facilite o desenvolvimento de uma
comunidade de estudo.
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Em primeiro lugar, foi possível através da plataforma desenvolver uma estratégia de ensino que (a)
facilitasse o processo de aprendizagem, (b) incentivasse o empenho dos alunos e (c) promovesse o
diálogo e interactividade entre os principais intervenientes do processo de ensino / aprendizagem. Na
verdade, os resultados obtidos vêm dar força a estas constatações. O número de visitas ao site de CAAD
mostrou estar correlacionado com significado e positivamente com avaliação final dos alunos (ver Tabela
6.1.6). Os alunos quando questionados sobre os pontos positivos do uso da plataforma responderam,
entre outras coisas, maioritariamente que a utilização da plataforma teve como resultado uma maior
interactividade entre professor e aluno (ver 6.2.1). Por fim, existe uma opinião maioritária por parte dos
alunos de que as ferramentas de comunicação permitem maior proximidade entre professor / aluno e
que a existência de uma componente on-line aumentou a motivação para o investimento na disciplina e
ajudou ao desempenho da disciplina, existindo uma correlação positiva e significativa entre estas duas
opiniões (ver 6.3).
Em segundo lugar, foi possível criar uma estrutura de curso que permitiu aos alunos obter uma maior
autonomia, flexibilidade e responsabilidade relativamente ao processo de ensino: passaram a ser agentes
activos do processo. Os resultados obtidos também apoiam esta conclusão porque a maior parte dos
alunos é de opinião que o acesso e a consulta de material didáctico foram incentivados e que a sua
estruturação e interactividade foi acrescida em resultado da plataforma e-learning (ver 6.2.1). Os alunos
também responderam de forma maioritária, quando questionados sobre a principal motivação para
utilizar a plataforma, que era o facto de ela permitir desenvolver o trabalho prático, interagir e aceder aos
conteúdos disciplinares fora do espaço / tempo das aulas presenciais (ver. 6.2.1).
Importa referir que o uso da plataforma também ajudou a que os objectivos da disciplina se intersectassem
e influenciassem de forma positiva com os modos de trabalho pedagógico. Isto significou, por exemplo,
que a plataforma ajudou a capacitar e a fornecer aos alunos tecnologias de representação e comunicação
com o intuito de eles ficarem habilitados a trabalhar em grupo e a comunicar de forma eficaz. E que a
plataforma também potenciou o desenvolvimento do trabalho e da interacção de grupo, permitindo um
maior e mais amplo leque de tipo de participação e acompanhamento no trabalho. É também relevante
chamar a atenção para o facto de que as potencialidades técnicas da plataforma deverem ser sempre
analisadas de forma crítica à luz dos objectivos da disciplina e dos seus modos de trabalho pedagógico.
Se tal não acontecer, corre-se o risco de cair numa espécie de ‘tirania’ tecnológica, onde tudo passa a
ser orientado prioritariamente pela tecnologia. Acreditamos que isso não se passou com a disciplina de
CAAD onde se procurou, entre outras coisas, desenvolver uma comunidade de estudo e uma aprendizagem
híbrida o que significou, entre outras coisas: (1) fomentar e facilitar a comunicação e intercâmbio de
ideias entre alunos e professor quer através da plataforma, como no espaço de aula, (2) tornar possível
ao aluno ter um papel activo no próprio processo de ensino, encorajando-o a desenvolver projectos em
grupo e a adoptar um processo de debate de ideias e (3) monitorizar os trabalhos práticos ajudando a
integrar de forma crítica a componente técnica e teórica nos trabalhos: problematizar junto dos alunos a
melhor utilização das ferramentas informáticas, fazendo uso interactivo do material didáctico existente
na plataforma.
Ora, parece claro que o modelo que está por trás dos conteúdos da disciplina de CAAD até agora descritos
e dos seus modos de trabalho pedagógico se baseia mais na construção e menos na transmissão de
conhecimento. Existe, na verdade, uma clara aposta no modelo de aprendizagem interactivo com enfoque
para o trabalho em grupo, valorizando o pensamento e o discurso crítico e levando os alunos a serem
autónomos e activos no processo de aprendizagem. Tudo isto não é novo, pois o ensino de CAAD em
diversas instituições de ensino de arquitectura e design provam que os computadores podem e devem ser
usados como meios de expressão e não como fins em si mesmo e que o trabalho criativo é enriquecido se
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forem criadas condições de maior comunicação e interactividade entre os principais actores do processo
de ensino / aprendizagem: professores e alunos (Neuckermans 1999).
Importa agora, em primeiro lugar, salientar que os resultados obtidos através das respostas qualitativas e
qualitativas dos alunos ao inquérito pedagógico, bem como das avaliações finais obtidas e da frequência
com que a plataforma foi utilizada por eles sugerem fortemente, entre outras coisas, que a adopção de
uma plataforma e-learning ao ensino / aprendizagem de CAAD potência a sua eficácia. Esta eficácia
não só é comprovada pela avaliação final dos alunos, mas também e principalmente pela riqueza de
interacção humana e entusiasmo resultantes do próprio processo pedagógico adoptado, de onde se realça
dois vectores importantes que o caracterizaram: (i) motivação acrescida e (ii) maior participação dos
alunos no processo. Isto significa, entre outras coisas, que a eficácia do ensino / aprendizagem é também
a riqueza cognitiva e emocional resultante desse processo e que os resultados dos testes ou escalas
de avaliação quantificáveis devem naturalmente reflectir o processo interactivo entre os principais
intervenientes do processo de aprendizagem [alunos e professores] e não substitui-lo. Em segundo lugar,
é necessário afirmar que as potencialidades que a adopção de uma plataforma de e-learning oferece para
aumentar a eficácia do ensino aprendizagem universitário – uma das principais conclusões deste estudo
– não deve, de forma alguma, toldar a consciência crítica sobre a capacidade tecnológica e o poder dos
computadores e redes de informação do presente (Castells 2001). Isto significa, entre outras coisas, que
o grande potencial tecnológico e o domínio informático pode ‘virar-se contra o feiticeiro’, porque pode
fazer esquecer outras dimensões, outros modos de comunicação e outras formas de relação igualmente
importantes para o ser humano. É disto exemplo, o alerta dado pelos alunos: que chamaram a atenção
para o facto do potencial de comunicação entre professor e aluno através da plataforma ser muito grande
e isso poder levar a uma quebra no uso do espaço / tempo de aula como consulta e interacção face to
face. Por outro lado, as próprias instituições de ensino e as pessoas responsáveis pela adopção destas
plataformas de e-learning devem estar cientes da lógica, muitas vezes mais mercantil do que pedagógica,
que as empresas fornecedoras destes serviços desenvolvem. Um outro aspecto importante é o de saber
introduzir limites ao controlo que estes instrumentos podem exercer de forma a não cair na tentação de os
utilizar como instrumentos de controlo não democrático da vida, privacidade e autonomia de trabalho dos
professore e alunos. O próprio uso que os professores fazem da plataforma está também inserido nesta
problemática. Por fim, é necessário chamar a atenção que a eficácia da adopção de uma plataforma elearning implica, necessariamente, o interesse e disponibilidade do professor para adquirir os necessários
conhecimentos técnicos e poder despender o tempo necessário na construção dos conteúdos digitais
e reestruturação da disciplina. Muito mais disponibilidade e tempo do que se o professor se limitar a
desenvolver as aulas sobre os modos tradicionais. Assim sendo, todo este trabalho de índole pedagógico,
deveria ser tido em conta aquando da avaliação da carreira docente, algo que penso não estar a acontecer
com o devido peso no presente. Um outro problema que urge ser debatido é o facto de que a adopção
eficaz de uma plataforma de e-learning no ensino – aprendizagem de uma disciplina significar, na maior
parte dos casos, uma reestruturação dos seus métodos e conteúdos. Isto porque, por exemplo, em certas
disciplinas o tempo dedicado a determinados modos de trabalho pedagógico – aulas magistrais – deixam
de ter sentido no seu formato actual e devem ser revistos de forma a permitir que o ensino - aprendizagem
possa ser enriquecido por outro tipo de modos de trabalho – seminários, conferencias, workshops e outras
actividades similares. Isto já para não falar da variedade e riqueza dos suportes digitais e interactivos
que se podem utilizar. Ora, tudo isto também significa alterar de forma significativa a lógica actual de
distribuição de serviço e das horas de trabalho dos docentes universitários.
Finalizamos este estudo com as tabelas 7.1.1 e 7.1.2 onde são descritas de forma sumária as ferramentas
informáticas da plataforma WebCT mais utilizadas, o seu potencial de uso e outras questões pertinentes
relacionadas com a sua adopção no ensino universitário.
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7.2 Trabalho futuro
Com base na presente experiência de utilização da plataforma WebCT no ensino / aprendizagem de
CAAD foi confirmado que existe a necessidade de equilibrar dois vectores muito importantes do ensino
universitário, a saber: uma aprendizagem de “como fazer” e “porque fazer” (Darlene 1999). Isto significa,
acima de tudo, a possibilidade de monitorizar através de aulas presenciais e da plataforma e-learning o
desenvolvimento do trabalho prático dos alunos, problematizando junto dos mesmos a melhor utilização
das ferramentas informáticas e assim garantir o necessário domínio das aplicações de forma a estas serem
utilizadas como veículos de projecto, sem cair no paradoxo do mero “operador”.
Tentar também estimular os alunos ainda mais e introduzir mais estratégias que privilegiem discussões em
grupo e resolução de problemas, focalizando a aprendizagem prioritariamente no aluno(s). Isto é, tentar
ultrapassar ainda mais as limitações do ensino tradicional - centralização pelo professor dos conteúdos e
sequência de aprendizagem e passividade do estudante relativamente à gestão feita da sua aprendizagem
– incentivando os alunos a adoptar um papel mais enérgico, levando-o a cooperar com os outros colegas
e estimulando-os a trabalhar o mais cedo possível no projecto de comunicação.
Continuar a utilizar o modelo de avaliação contínua neste contexto de aprendizagem de CAAD utilizando
a plataforma e-learning, o que significa, entre outras coisas, poder responder a questões urgentes no
fim de semana e fazer com que os factores distância física e horário de aulas presenciais não limitem a
comunicação professor / aluno.
Assim, temos como objectivos futuros:
(a) Integrar o site da disciplina de CAAD com o sistema de informação da FAUP (SIGARRA) e
personalizar uma página dirigida aos futuros alunos de forma a que estes tenham rapidamente acesso
a um resumo do programa da disciplina e dos trabalhos de comunicação realizados pelos seus colegas
no ano anterior;
(b) Desenvolver mais e melhores estratégias para tornar o curso mais interactivo e promove uma
maior comunicação e troca de informação entre os alunos – questionários, técnicas de simulação e
actividades interactivas com várias ferramentas informáticas;
(c) Explorar mais e melhores ferramentas de comunicação e apresentação de informação, principalmente
as síncronas;
(d) Uma melhor integração e combinação dos módulos e estrutura do curso relativamente às suas
componentes presenciais e on-line;
(e) 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;
(f) Tentar abrir mais a plataforma ao exterior, possibilitando a comunicação entre os alunos de CAAD
e outras disciplinas, outros cursos e outras instituições quer em Portugal como no estrangeiro.
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ESPAÇO DE ENSINO/APRENDIZAGEM COMPLEMENTAR À SALA DE AULA: CASO DE
ESTUDO
(Ana Aguiar)
FCUP – Faculdade de Ciências da Universidade do Porto e ICETA-CECA - Campus Agrário de Vairão
- 4485-661 VCD; aaguiar@fc.up.pt
Resumo
Este artigo dá conta de uma experiência lectiva aplicada à disciplina Protecção Integrada (PI), do 4º
ano, da licenciatura em Engenharia das Ciências Agrárias da Faculdade de Ciências, da Universidade
do Porto, no ano lectivo de 2004-2005. Com a utilização da plataforma WebCT e a disponibilização
“on-line” de conteúdos curriculares, foram definidos 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. A página da disciplina, enquanto componente principal da estratégia definida, continha um naipe
de ferramentas essenciais para a disponibilização dos conteúdos projectados, articulado nas seguintes
secções: (i) Calendário; (ii) Informações gerais; (iii) Conteúdos; (iv) Trabalhos dos alunos; (v) Textos de
apoio; (vi) Animações; (vii) “Links” para “sites” públicos julgados de interesse para a disciplina; (viii)
Fórum de discussão. Neste estudo de caso cada aluno acedeu, em média, 163 vezes à página da disciplina
e 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 a disciplina; a possibilidade do aluno
revisitar a página para ver as animações, o seu trabalho, trabalhos dos colegas ou o fórum de discussão,
criou um espaço de utilização complementar ao espaço da sala de aula.
Palavras-chave
Ensino, internet, conteúdos, e-learning, animações, aprendizagem, fórum.
Identificação da disciplina
Protecção Integrada, disciplina semestral do 4º ano, 2º semestre da licenciatura em Engenharia das
Ciências Agrárias da Faculdade de Ciências da Universidade do Porto.
Plataforma utilizada: WebCT
URL: http://elearning.up.pt
“Percurso” até à página da disciplina (2005-11-28): plataformas; WebCT; WebCT CE; Protecção
Integrada. Login: anaaguiar. Password: anaaguiar.
Número de alunos: 18
Docente: Prof. Ana Aguiar
Contextualização
Este artigo dá conta de uma experiência lectiva aplicada à disciplina Protecção Integrada (PI), do 4º
ano, da licenciatura em Engenharia das Ciências Agrárias da Faculdade de Ciências, da Universidade do
Porto, no ano lectivo de 2004-2005.
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De acordo com o plano de estudos na disciplina de PI são estudados os principais problemas fitossanitários
de diferentes culturas a saber 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 de 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.
No ano lectivo 2004/2005 PI foi leccionada no segundo semestre, e teve uma carga horária semanal de 5
horas, distribuídas por 2 horas de aulas teóricas e 3 horas de aulas práticas. Todas as aulas implicaram um
envolvimento presencial dos alunos inscritos, mas, em geral, enquanto as aulas teóricas foram planeadas
para serem de tipo expositivo e com recurso ao quadro de parede, ao projector multimédia e ao leitor
de vídeo; as aulas práticas, foram de campo, de laboratório, ou de uso específico de computador, e
planeadas para decorrerem em ambiente tutorial. Procurou-se efectuar, para cada cultura (correspondente
a cada capítulo do programa), uma saída de campo para observação e recolha de material, uma aula em
laboratório para observação à lupa ou microscópio e uma aula em sala com computadores ligados à
Internet para pesquisa de meios de protecção e discussão das estratégias de protecção.
O “Projecto E-learningUP|2004-05 ” e as motivações para aderir
Passados dois anos e meio dos primeiros trabalhos com o Gabinete de Apoio às Novas Tecnologias
na Educação da Universidade do Porto (GATIUP) marcados por uma constante reflexão e procura de
melhor fazer, a adesão ao Projecto E-learningUP|2004-05 foi o reforçar da intenção de querer sempre
mais e melhor. As animações, idealizadas em 2002 foram construídas em 2002 (comportamentos de
acasalamento e postura) e 2003 (desenvolvimento dos estados imaturos e insectos auxiliares) e mostraram
ser uma excelente forma de transmitir conhecimentos. A linguagem simples e cientificamente correcta
que as imagens transmitem mostrou ser muito eficaz na explicitação dos conteúdos que se procuravam
transmitir. A estratégia de utilização destas animações para PI parecia ter sido encontrada sendo que
a sua integração na página da disciplina com textos explicativos associados teve a clara adesão dos
alunos. Iniciou-se um processo de criação de mais conteúdos “on-line” e reflexão sobre as experiências
de 2003/04 (2)(3) e sobre outras experiências (4)(5) e, às motivações iniciais, veio a juntar-se a exigência
de continuar.
Objectivos
Quando da adesão inicial à utilização da plataforma “WebCT” procurou-se, 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. Com
a utilização, como parte integrante do processo de ensino/aprendizagem da página da disciplina PI em
2004/05, a disponibilização “on-line” de conteúdos curriculares e a utilização de diversas ferramentas que
a plataforma permite, 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 (vii) criar, no âmbito da disciplina, um espaço de interacção docente/alunos,
complementar da sala de aula.
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Modelo / Estratégia
Para se atingirem os objectivos propostos, foi concebida uma estratégia de utilização de uma página
informática – “a página da disciplina” - previamente preparada 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 e já utilizada a componente
“on-line” da disciplina.
A página da disciplina, enquanto componente principal da estratégia definida, continha um naipe de
ferramentas essenciais para a disponibilização dos conteúdos projectados, articulado nas seguintes
secções: (i) Calendário; (ii) Informações gerais; (iii) Conteúdos; (iv) Textos de apoio; (v) Trabalhos dos
alunos; (vi) Animações; (vii) “Links” para “sites” públicos julgados de interesse para a disciplina; (viii)
fórum de discussão. As várias secções foram apresentadas e algumas disponibilizadas à medida que iam
sendo apresentadas na aula.
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. A reutilização das
animações em contextos educativos diferentes (6) foi uma experiência gratificante que permitiu confirmar,
razoavelmente, que o universo das novas tecnologias de informação pode ter inúmeras aplicações.
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, 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 acedesse à 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 visita de estudo, ou a alteração de
uma data de exame; (ii) a secção de informações gerais incluiu desde o início o programa da disciplina
e os métodos de avaliação, intencionalmente mantidos sem qualquer alteração ao longo da disciplina,
e ainda os protocolos dos dois trabalhos práticos propostos; (iv) os diferentes capítulos foram sendo
disponibilizados, no decurso das aulas; (v) as animações e respectivos textos complementares foram
sendo disponibilizadas logo após a sua utilização na aula teórica; (vi) os textos produzidos expressamente
para a disciplina, foram sendo disponibilizados, conforme o decorrer das aulas, na secção textos de apoio
(vii) no fórum de discussão, ferramenta utilizada pela primeira vez, procurou-se criar novos espaços
de partilha de experiências e ideias e foi animado pela docente tendo os alunos sido incentivados a
participar; (viii) a secção trabalhos dos alunos foi organizada de forma a incluir uma pasta com os
melhores trabalhos do ano anterior que dessa forma serviram de modelo e estímulo aos trabalhos a
realizar, e uma pasta onde foram sendo inseridos os trabalhos dos alunos procurando-se assim valorizar
o trabalho de cada um.
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Resultados e Avaliação
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 desta disciplina ao “Projecto E-learningUP”, permite, desde já,
tecer algumas considerações que se inscrevem nesse esforço de avaliação. Verifica-se que, em média,
cada aluno acedeu 163 vezes à página da disciplina, tendo os “hits” de acesso variado entre 5 e 463 por
aluno.
Podem ser considerados pontos fortes das opções tomadas com a utilização da página da disciplina, (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, facto que foi notado pelos alunos (perguntas 18 e 21 do inquérito aos alunos (7); (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 iniciar actividades de investigação em conformidade,
puderam procurar informação, seja através dos textos complementares, seja por via dos “links” para
“sites” apropriados; (vii) a definição da estrutura da página que, segundo os alunos utilizadores, permite
encontrar facilmente os materiais (pergunta 16 do inquérito aos alunos). Por outro lado, podem apontar-se
como tendo constituído seus pontos fracos, (i) 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; (ii) a reduzida adesão dos alunos à utilização do fórum de discussão,
provavelmente por não considerarem qualquer vantagem/interesse na sua utilização ou por se sentirem
“coibidos de criticar/comentar os colegas” como diz a aluna Inês Carvalho (ver comentário em “e o
fórum é para…” in http://elearning.up.pt); contudo parece ser consensual, entre os alunos, o interesse da
criação de espaços de discussão e confronto de ideias; (iii) o inconveniente dos alunos poderem usar a
página como fonte de informação, mas não dispor de instrumentos de teste que lhes permitissem fazer
uma auto-avaliação da sua aprendizagem.
Conclusão
Uma síntese possível da reflexão aqui apresentada sobre a prática da utilização de um espaço virtual
de ensino/aprendizagem complementar à sala de aula no ensino da protecção integrada, poderá incluir
os seguintes aspectos: (i) um aluno que durante um período de cerca de 15 semanas se habituou a usar
um recurso como a 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; (ii) alguns alunos mostraram, através de referências nos trabalhos e testes, que, efectivamente,
consultaram diverso material disponibilizado na página e nos “sites” públicos propostos; (iii) considerase que a utilização do fórum de discussão como ferramenta de reflexão e discussão no seio de uma
disciplina como PI requer prévia reflexão sobre os objectivos e as limitações dessa utilização; (iv) a
disponibilização, para consulta, de trabalhos de alunos de anos anteriores pode ser um estímulo a maior
exigência, (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;
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(vi) a possibilidade de manter disponível as animações para que o aluno as revisite sempre que queira,
valoriza o investimento neste material didáctico (vii) enquanto docente, considero que a transmissão
de conhecimentos foi facilitada pela utilização do material educativo disponibilizado na página (viii)
a utilização da página da disciplina cria um espaço complementar ao espaço da sala da aula, com os
mesmos intervenientes e em tempos diferentes.
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A UTILIZAÇÃO DO E-LEARNING NO ENSINO DA EPIDEMIOLOGIA NUTRICIONAL - CASO
DE ESTUDO
(Teresa Amaral, Luís Santos)
1. IDENTIFICAÇÃO DA DISCIPLINA
Nome: Epidemiologia Nutricional
Tipo: 2º semestre
Plataforma: WebCT
N.º Alunos: 46 inscritos / 44 inscritos na disciplina on-line
Equipa docente: Teresa Amaral e Luís Matos
2. CONTEXTUALIZAÇÃO
2.1. Descrição da disciplina
A disciplina de Epidemiologia Nutricional da Licenciatura de Ciências da Nutrição foi criada no ano
lectivo de 2000/2001, é de frequência obrigatória e encontra-se posicionada no 4º ano. Está organizada
em aulas teóricas (2 horas semanais) e em aulas teórico práticas (3 turmas), com 2 horas semanais cada.
O plano de estudos da Licenciatura em Ciências da Nutrição comporta 4 anos curriculares e um final, de
estágio.
O objectivo principal da Epidemiologia Nutricional é investigar a contribuição da alimentação e dos
factores relacionados, no estado nutricional e no aparecimento da doença em humanos. Trata-se de uma
área de estudo estimulante, pois permite elucidar sobre as causas potenciais e a prevenção de situações
relacionadas com a doença. Este curso fornece uma orientação para a Epidemiologia Nutricional,
como uma ciência básica para a saúde pública e para a nutrição clínica. Pretende-se que os discentes
compreendam os princípios epidemiológicos como um corpo sistematizado de princípios pelos quais se
desenham e julgam os estudos e que adquiram competências que permitam a sua incorporação nas suas
atitudes e práticas profissionais diárias.
2.2. Estratégias de ensino adoptadas antes de integrar o Projecto E-learningUP|2004-05
Após os dois primeiros anos de funcionamento, em que se optou pelos métodos de ensino tradicionais, no
ano lectivo de 2002/2003 iniciou-se a experiência de ensino por e-learning. Realizaram-se duas páginas
da disciplina ligadas à página web da FCNAUP, uma com acesso livre e uma outra com todo o material
didáctico, com o acesso reservado aos alunos.
3. MOTIVAÇÃO
O êxito do ensaio das estratégias de e-learning utilizadas nesta disciplina nos dois anos lectivos anteriores,
foi determinante na adesão ao Projecto E-Learning da Universidade do Porto neste ano lectivo. O sucesso
da adesão anterior de duas outras disciplinas desta faculdade e o entusiasmo com que alguns alunos
descreveram a sua experiência, consolidaram a vontade de aderir a este projecto.
Com a utilização de uma plataforma específica e comum a outras Disciplinas pretendia-se não só melhorar
a qualidade da página de Epidemiologia Nutricional, como os acessos e os seus conteúdos. Esperava-se
também beneficiar das vantagens inerentes à partilha desta experiência.
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4. OBJECTIVOS
Como objectivo geral, pretendeu-se melhorar a qualidade das condições do ensino e da aprendizagem.
Estabeleceram-se objectivos específicos, como: (1) a promoção da divulgação de conteúdos de uma forma
contínua e igual para todos os alunos; (2) o estímulo da pesquisa de materiais electrónicos; (3) o aumento
do entusiasmo pelos temas; (4) a promoção do interesse pela avaliação contínua da aprendizagem; (5)
a aquisição de competências no e-learning, que permitam a criação de uma plataforma de educação
contínua de Epidemiologia Nutricional.
Procedeu-se à monitorização dos objectivos, não só de forma informal e contínua ao longo das aulas,
através da opinião dos alunos sobre os conteúdos que iam sendo disponibilizados, mas também no final do
ano lectivo, através de um inquérito efectuado pelo GATIUP e do inquérito pedagógico, que é anualmente
realizado nesta disciplina.
5. MODELO/ESTRATÉGIA
Optou-se pela plataforma de ensino à distância WebCT, numa perspectiva de blended learning,
conjugando-se permanentemente os métodos de ensino tradicionais com o e-learning, numa mistura de
formatos, de experiências e de meios on-line e presenciais. Os conteúdos pedagógicos preparados pelos
docentes, foram disponibilizados exclusivamente através da plataforma, de forma a promover esta nova
ferramenta, no contexto do ensino da disciplina.
Como pontos fortes deste modelo, quando comparada com as páginas web anteriores da Disciplina
de Epidemiologia Nutricional, poderemos salientar a disposição mais conveniente dos conteúdos e a
oportunidade de seguir a aderência dos alunos. Como pontos fracos, referem-se as poucas possibilidades
de arranjo visual e a permanente dependência da plataforma para o ensino.
6. ORGANIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO
Este projecto foi organizado pelos docentes implicados na disciplina, com recurso ao excelente apoio
técnico do GATIUP.
A página de entrada da Disciplina de Epidemiologia Nutricional, corresponde à imagem da Figura 1. Os
conteúdos estão organizados em módulos temáticos e foram disponibilizados sequencialmente, tendo
como referência as aulas em que são abordados. Envolveram-se os alunos na construção de alguns
conteúdos pontuais.

Figura 1 – Aspecto da página de entrada da disciplina de Epidemiologia Nutricional no WebCT.
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7. RESULTADOS
Durante o período em que decorreu o projecto, desenvolveu-se o curso on-line, que foi sofrendo alterações
decorrentes da necessidade sentida pelos docentes e das sugestões dos alunos. Foram assim produzidos
40 documentos PDF, 61 HTML, 9 SAV, 5 PPT, 2 DOC e 21 imagens GIF. Foram postos à disposição
dos alunos 14 links para sites de interesse pedagógico. O calendário também foi utilizado ao longo do
ano lectivo. Criou-se uma área reservada à colocação de artigos científicos para discussão nas aulas. Foi
também criada a possibilidade de os alunos contribuírem para a elaboração da frequência de final do
semestre. Assim, estes propuseram questões e foram colocadas on-line as que mais se enquadravam no
âmbito dos objectivos da disciplina, bem como as suas soluções, num total de 21 questões. Destas, foram
sorteadas três para o exame final.
Observou-se uma elevada adesão, 96% (n=44) dos alunos inscritos acederam à plataforma. Segundo os
dados fornecidos pelo IRICUP, o número total de hits foi de 13039 e de 296 por aluno (máximo=776;
mínimo=12), correspondendo a 3 horas e 24 minutos de tempo médio on-line por aluno. Quando se
comparam estes dados com os de outras disciplinas semestrais da U.P., podemos concluir que estes
alunos fizeram um uso elevado deste recurso.
Tentou-se avaliar a associação entre o e-learning e o resultado final da disciplina, apesar do baixo
tamanho amostral e das limitações destes dados. Encontrou-se uma correlação fraca mas que atingiu o
nível de significância estatística, entre o número de hits e a nota final: r=0,327 (p=0,026), por correlação
linear de Pearson. Compararam-se as médias das classificações obtidas pelos alunos neste ano lectivo
com as do anterior, mas não se encontraram diferenças com significado estatístico.
Elevada proporção dos aderentes à plataforma (88,6%, n=39), respondeu ao inquérito pedagógico
realizado pelo IRICUP, sendo assim possível tecer considerações breves sobre os dados. A maioria
dos alunos acedeu mais frequentemente à plataforma a partir da faculdade (94,9%) e 97,4% fê-lo pelo
menos uma vez por semana. Quando questionados sobre a coordenação entre a componente on-line e a
componente presencial da disciplina, elevada proporção considerou “muito certo” – 43,6% e “bastante
certo” – 41,0%. Quanto questionados sobre os pontos positivos a assinalar, em questão aberta, a maioria
referiu a facilidade, a rapidez de acesso e a permanente disponibilidade de todos os conteúdos da
disciplina; como pontos negativos, foram assinados por alguns alunos a lentidão e a falta de acesso à
Internet. Quando questionados sobre a importância da disciplina manter de um componente on-line,
todos os participantes responderam afirmativamente.
8. CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS
A adesão ao e-learning possibilitou o fornecimento constante e universal dos conteúdos e facultou o
seguimento da aderência a cada tema. Aproveitou a apetência pela procura da informação na Internet para
sugerir caminhos e locais de conhecimento.
Permitiu o uso de uma dimensão diferente no ensino, numa ausência de restrições de tempo e de espaço.
Facilitou o trabalho fora da faculdade, possibilitou que os que não estiveram presentes nas aulas, como
é caso dos estudantes trabalhadores, tivessem acesso a estas no momento que preferissem e que fossem
acompanhando o evoluir da matéria, sem ser necessária a sua presença, tendo igual acesso aos conteúdos
programáticos e aos materiais de apoio. Também, a colocação de avisos on-line facilitou a comunicação
de eventos e de alterações ao horário.
Esta estratégia levou a uma poupança considerável de material de trabalho (papel) e de guiões, assim
como do tempo e equipamento necessários à sua reprodução.
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Será importante referir que os alunos deslocados sentiram mais dificuldades em acompanhar a disciplina
on-line, pois não têm Internet na residência. Necessitaram assim de recorrer com muito maior frequência
à instituição de ensino, que entretanto foi disponibilizando cada vez mais recursos e horário de acesso.
Ponderando a dificuldade e as limitações na avaliação dos resultados desta experiência, considera-se
que, para um primeiro ensaio, foi muito gratificante e útil. Os alunos aderiram em grande proporção e
pareceram sempre motivados e entusiasmados com esta nova forma de ensino. Foram também dados
passos importantes na aquisição de competências no e-learning, com o objectivo de criar uma plataforma
de educação contínua de Epidemiologia Nutricional.
9. AGRADECIMENTOS
Agradecemos o apoio incondicional do IRICUP e também do Gabinete de Informática da FCNAUP, pelo
papel determinante na criação das condições necessárias ao desenrolar deste processo e pela resolução
exemplar dos problemas de percurso.
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E-LEARNING EM ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO HUMANA DURANTE O ANO LECTIVO
2004/2005
(Pedro Moreira1, Vitor Teixeira2, Hugo Valente3, Patrícia Padrão4, Margarida Amaral5)
Professor Associado, Faculdade de Ciências da Nutrição e Alimentação da Universidade do Porto
(FCNAUP);
2 Assistente, FCNAUP;
3 Monitor, FCNAUP;
4 Técnica de Apoio ao Ensino e Investigação, FCNAUP;
5 Gabinete de Apoio para as Novas Tecnologias na Educação, Universidade do Porto (GATIUP).
1

O presente documento inclui partes de texto apresentadas no relatório pedagógico da disciplina de
Alimentação e Nutrição Humana, para o Concurso a Professor Associado de Pedro Moreira.
Preâmbulo
Na Faculdade de Ciências da Nutrição e Alimentação da Universidade do Porto, a disciplina de Alimentação
e Nutrição Humana (designada por Alimentação Racional, até 1990) foi criada em objectivos e conteúdos
pelo, então Regente, Dr. Emílio Peres, uma personalidade com características humanas, pedagógicas e
científicas que nos marcaram profundamente. Os docentes que leccionam actualmente nesta disciplina
puderam beneficiar das capacidades excepcionais de orientação pedagógica e científica do Dr. Emílio
Peres, e do estímulo que sempre nos transmitiu na procura de inovação e maior eficácia nas metodologias
de ensino-aprendizagem.
I. Integração de Tecnologias de Informação e Comunicação no ensino de Alimentação e Nutrição
Humana
A Comissão Europeia (1) reconhece que as Tecnologias de Informação e Comunicação, quando bem
utilizadas, podem contribuir para a qualidade da educação e preparação na Europa. Nesse sentido,
tem promovido os programas de e-learning como um instrumento estratégico para a modernização da
educação europeia.
No nosso caso, em 2004/2005, continuámos a experiência iniciada no ano lectivo anterior, de utilização
do e-learning no ensino-aprendizagem de Alimentação e Nutrição Humana. Presentemente, encontramonos ainda num momento de adaptação a esta nova metodologia.
O recurso ao e-learning foi complementar às estratégias tradicionalmente utilizadas nas sessões teóricas,
teórico-práticas e práticas da disciplina, funcionando o componente on-line num registo híbrido de
“blended learning”. Dado esse carácter híbrido e de complementaridade, optámos por transmitir, neste
documento, os principais métodos de ensino-aprendizagem utilizados na disciplina para que dessa forma
se compreenda melhor a estratégia de integração da componente on-line com a componente tradicional;
todos os módulos de matérias que integram o programa foram colocados on-line.
Existem várias razões que apoiam a utilização deste formato de blended-learning, nomeadamente: a
necessidade de estimularmos a aprendizagem activa, encorajando os estudantes a serem críticos, criativos,
e com capacidade de 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,

91

E-LEARNING UPORTO | 2004.2005

num ambiente pós-lectivo (através do email e do fórum); privilegiar estratégias que utilizem elementos da
actividade do estudante, envolvendo ler e desempenhar pequenas tarefas treinando o raciocínio hipotéticodedutivo; facilitar a distribuição de tarefas que permitam pôr em prática as capacidades e aquisição de
competências que são objectivo da disciplina; monitorizar a aprendizagem dos alunos e ver se estão a
estudar e a perceber a matéria; divulgar “material de estímulo” de discussões e bibliografia; e publicar
e distribuir, de forma rápida, os diversos materiais de apoio à disciplina. Reconhece-se também que as
características dos estudantes universitários estão a mudar; relativamente à idade e situação profissional,
por exemplo, cerca de 19% dos nossos alunos têm mais do que 25 anos de idade ou são estudantestrabalhadores, 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 a acessibilidade a conteúdos, o que é particularmente importante
para os estudantes com necessidades especiais (como os estudantes-trabalhadores, por exemplo), e
constitui uma potencialidade reconhecida da Internet (2).
Recentemente, a American Society for Nutritional Sciences Graduate Nutrition Education Committee
(3) desafiou os docentes de cursos de ciências da nutrição, a desenvolverem uma comunidade académica
sólida e organizada, e a promover a educação ao longo da vida. Na disciplina de Alimentação e Nutrição
Humana reconhecemos que os desafios académicos futuros dos estudantes de ciências da nutrição serão de
interface com outras disciplinas, e que a nutrição ocupa um nicho importante como disciplina transversal,
e de integração de conhecimentos das ciências da vida. Ao mesmo tempo, para responder aos desafios
causados pela globalização e pelas novas tecnologias e modificações demográficas, exige-se o acesso a
“lifelong learning”; também neste domínio, as novas tecnologias poderão tornar a aprendizagem mais
autónoma, mediante novas técnicas de estudo, e mais centrada nas competências, reforçando o papel do
docente como gestor da aprendizagem.
Neste contexto de evolução, o e-learning proporciona também conveniência, individualização, autoavaliação, e as ferramentas disponibilizadas pela plataforma (como a construção de “learning modules” e
“assignments”, de acordo com as competências pretendidas) são convergentes com a instituição de uma
nova forma de abordagem de actividades (“shift from input to output”) (4).
Acreditamos que estamos ainda num momento muito inicial de mudança, e percebemos as limitações
dos trabalhos em e-learning que realizámos nos dois anos anteriores (2003/2004 e 2004/2005). Contudo,
este caminhar gradual tem sido fundamental para construir, de forma mais sedimentada, os objectivos de
mudança docente a curto prazo e que, no nosso caso, incluirão no decurso de 2005/2006, ter concluído
a organização da aprendizagem para um formato modular, e dispor de um reservatório adequado de
objectos de aprendizagem (“learning objects”) reutilizáveis e de instrumentos de auto-avaliação.
No futuro, a aprendizagem será facilitada pela existência de um mapa curricular (com os principais
objectivos de aprendizagem e as respectivas relações entre eles identificadas), recursos de aprendizagem
guiada, oportunidades para colocar questões a especialistas (“ask-the-expert”), e possibilidades para
aumentar o trabalho independente dos estudantes, e favorecer a aprendizagem colaborativa ou entre
pares. A filosofia educacional será a de conseguir desenhar uma aprendizagem personalizada de acordo
com as necessidades específicas do estudante (formatada em conteúdos e estratégias educacionais), e de
a conseguir ministrar no momento certo (disponibilizando os recursos no exacto momento em que sejam
necessários).
O e-learning tem-nos proporcionado, assim, a oportunidade para assumir os primeiros passos de mudança,
e oferece-nos um vastíssimo conjunto de novas possibilidades, nomeadamente para impulsionar o
aperfeiçoamento docente, preparar o continuum de educação ao longo da vida, e globalizar o ensino da
nutrição humana. Desta forma, poderá também reforçar-se a cooperação entre universidades nacionais
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e estrangeiras, encorajando num futuro próximo, a existência de modelos de intercâmbio europeu que
originarão campus virtuais e mobilidade virtual.
II. Ensino de alimentação e nutrição humana
1. Âmbito, objectivos e programa
A disciplina anual de Alimentação e Nutrição Humana encontra-se no 2º ano curricular, e a sua escolaridade
semanal é de cerca de 7 h, distribuídas por 2 h teóricas, 2 h teórico-práticas e 3 h práticas.
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 e obter alimentos com o objectivo principal de o nutrir na saúde, no ciclo de vida, ou
em condições fisiológicas particulares. Ao mesmo tempo, a alimentação pode contrariar a expressão
de eventuais marcas genéticas com capacidade para determinar vulnerabilidade a doenças crónicas,
metabólicas e degenerativas.
Assim, os objectivos educacionais para a disciplina são os seguintes:
No domínio dos conhecimentos, o estudante deve:
- Identificar os constituintes dos alimentos, nutricionais e não nutricionais, suas funções, utilização e
inter-relações metabólicas;
- Conhecer recomendações nutricionais e suas bases metodológicas;
- Caracterizar o padrão nutricional ideal;
- Identificar factores que interferem no aprovisionamento e qualidade de alimentos, na prática alimentar
e na qualidade nutricional;
- Compreender organização, significado e utilidade das tabelas de composição de alimentos;
- Compreender rodas e pirâmides de alimentos;
- Sistematizar valor nutricional e características organolépticas de alimentos e bebidas;
- Conhecer alterações nutricionais e organolépticas resultantes da manipulação e processamento de
alimentos;
- Conhecer definições, fundamentos científicos, funções alvo e biomarcadores para alimentos
funcionais;
- Caracterizar padrões alimentares em Portugal e diferentes partes do Mundo, do ponto de vista social,
alimentar, nutricional e sanitário;
- Descrever as particularidades biológicas e nutricionais de acordo com situações fisiológicas especiais:
grávidas e aleitantes; adolescentes; e idosos;
- Descrever as particularidades biológicas e nutricionais de desportistas e trabalhadores de força;
No domínio das capacidades, o estudante deve:
- Utilizar a informática como banco de dados e como ferramenta para formular planos alimentares;
- Agrupar alimentos conforme características nutricionais e saber caracterizar e construir subgrupos;
- Reconhecer o valor nutricional de alimentos e bebidas para os caracterizar, classificar e integrar em
conjuntos alimentares;
- Observar os elos da cadeia alimentar, caracterizá-los e reconhecer necessidades de intervenção;
- Calcular necessidades energéticas adaptadas aos vários períodos do ciclo da vida, à gravidez e
aleitamento, às actividades profissionais e de lazer, ao estilo de vida, e ao clima; e
- Formular ementas nutricionalmente adequadas para os vários períodos do ciclo da vida, gravidez e
aleitamento, segundo actividades profissionais e de lazer, estilo de vida, e clima.
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No domínio das atitudes, o estudante deve desenvolver atitudes que reconheçam:
- A alimentação e nutrição como parte integral da promoção de saúde e prevenção da doença, e que
a mortalidade e a morbilidade podem ser significativamente reduzidas através da manipulação de
factores nutrio-alimentares, durante o ciclo de vida e em situações fisiológicas particulares;
- A ingestão alimentar como resultado da influência de múltiplos factores, incluindo culturais,
socioeconómicos, psicossociais, conhecimentos, saúde e estilo de vida;
- O papel do nutricionista como especialista a que se deve recorrer para planear a ingestão de indivíduos,
ao longo do ciclo de vida e em situações fisiológicas especiais.
O programa da disciplina é o seguinte:
- Sessões teóricas:
1. Introdução ao estudo da alimentação e nutrição
2. Energia e nutrimentos:
2.1. Doses diárias recomendadas e padrões nutricionais.
2.2. Energia e balanço energético.
2.3. Prótidos como nutrimentos.
2.4. Glícidos como nutrimentos.
2.5. Lípidos como nutrimentos.
2.6. Fibras como nutrimentos.
2.7. Água como nutrimento.
2.8. Minerais como nutrimentos.
2.9. Vitaminas como nutrimentos.
2.10. Equilíbrio redox na perspectiva nutricional.
2.11. Efeitos pró e anti-nutritivos de substâncias de ocorrência natural em alimentos.
2.12. Álcool etílico: valor e efeitos.
3. Alimentação, nutrição e saúde.
3.1. Consumos alimentares e repercussões nutricionais e sanitárias.
3.2. Padrão nutricional ideal.
3.3. Caracterização social, alimentar, nutricional e sanitária dos grandes padrões alimentares
inadequados.
3.4. Alimentação vegetariana.
3.5. Alimentação mediterrânica.
3.6. Alimentação saudável.
4. Alimentação saudável em situações particulares.
4.1. Grávidas e aleitantes.
4.2. Púberes e adolescentes.
4.3. Idosos.
4.4. Desportistas e trabalhadores de força.
- Sessões práticas e teórico-práticas:
1. Conhecer os alimentos como fornecedores de nutrimentos.
1.1. Tabelas de composição de alimentos.
1.2. Rodas e pirâmides de alimentos.
2. Conhecer alimentos e bebidas.
2.1. Valor nutricional e características organolépticas.
2.2. Reconhecer o valor de alimentos e bebidas.
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2.3. Conhecer e reconhecer alterações nutricionais e organolépticas em consequência do processamento
e outras transformações.
3. Saber alimentar para nutrir saudavelmente.
4. Conhecer produção, transporte, conservação e processamento de alimentos e bebidas.
2. Métodos e estratégia de integração da componente on-line com a componente tradicional
Na disciplina, procuramos estimular a aprendizagem activa (5;6) e o projecto de e-learning, desenvolvido
em colaboração com o GATIUP, ajuda-nos a procurar atingir estes objectivos. A plataforma de e-learning
utilizada foi o WebCT, e beneficiamos do apoio e colaboração do GATIUP para conhecer e desenvolver
aspectos técnicos relacionados com a sua utilização.
Com a crescente cultura de “cibergogia” nas estratégias de ensino-aprendizagem, o envolvimento da
Faculdade e da Universidade tem sido fundamentais ao disponibilizarem computadores e internet de
acesso fácil e rápido. Dado que a FCNAUP e a UP dispõe de excelentes recursos informáticos (programas,
bases de dados, projecto e-U na UP, por exemplo), disponíveis para docentes e discentes, a utilização da
plataforma e o acesso Web foram também facilitados.
No formato actual de blended-learning, o docente continua a ter um papel proeminente, e beneficia
da plataforma como instrumento facilitador da exploração activa, possibilitando ao estudante múltiplas
formas de obtenção de conhecimentos. Na disciplina, procuramos direccionar os estudantes para a
procura em motores de busca específicos ( Homepage > Journals), como as bases MEDLINE ou motores
de revistas de referência (American Journal of Clinical Nutrition, por exemplo), e fomentar o hábito
de leitura de revistas da especialidade (sobre a profissão, por exemplo), em ambiente extra-disciplina (
Homepage > Pausa).
Relativamente à metodologia de ensino adoptada na disciplina de Alimentação e Nutrição Humana, a
necessidade de privilegiar a aprendizagem do “saber fazer” e do “como fazer”, em detrimento do tradicional
“saber”, tem-nos estimulado a introduzir métodos de aprendizagem que privilegiam as discussões em
grupo, os “case-study” e a resolução de problemas, centrando a aprendizagem no estudante. Procuramos
privilegiar estes métodos que acentuam a actividade e responsabilidade do estudante na aprendizagem,
particularmente nas sessões práticas e teórico-práticas.
2.1. Ensino teórico
Em sessões teóricas, recorremos à apresentação de informação sistematizada, combinada com estratégias
que procuram ligar os estudantes a um formato de aprendizagem activa. Desta forma, pretende-se
ultrapassar algumas das limitações do ensino tradicional, sobretudo as seguintes: importância excessiva
dos conteúdos (“o quê”) relativamente aos processos (“como”); exigência de memorização a curto prazo
e não a longo termo; reduzida atenção sobre a utilidade dos conhecimentos adquiridos; centralização pelo
docente dos conteúdos e sequências de aprendizagem; reduzida atenção dada à gestão feita pelo estudante
da sua própria aprendizagem; e a ausência de treino de raciocínio hipotético-dedutivo (7).
Nas sessões teóricas privilegiamos a “exposição dialogada”. Por vezes, existe a visão de que o método
expositivo tem limitações na capacidade para promover a aprendizagem do estudante. Contudo, também
se defende que o problema possa não estar nas sessões de exposição, per se, mas na forma como são
ministradas, recomendando-se que sejam menos rígidas e dirigidas a estudantes passivos, evitem a
transmissão rotineira de conhecimentos, e estimulem a aprendizagem activa, centrada no estudante (8).
Por outro lado, reconhece-se que a aprendizagem melhora se for proporcionado espaço para que os
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indivíduos pensem sobre o que estão a aprender e tenham oportunidade para se ligarem à matéria, em
vez de terem apenas o ensejo de ver e ouvir (9). Neste contexto, as ferramentas da plataforma como o
fórum de discussões e o email, contribuíram também para oferecer esse mesmo espaço, prolongando a
sessão para um ambiente extra-lectivo, e facilitando a monitorização da aprendizagem dos alunos. Os
alunos podem, assim, ser estimulados a trabalhar com as matérias, tão cedo quanto possível, logo após
a aula, e a ter um papel mais dinâmico e participativo. Horgan (10) refere que o método expositivo
tradicional pode ser desfavorável para a qualidade da aprendizagem, se induzir a sensação no estudante
que a aprendizagem ocorre passivamente, não proporcionando ao aluno oportunidades para que ele se
ligue a um processamento profundo da matéria.
Contudo, as sessões expositivas podem também constituir uma excelente experiência, e os docentes
podem facultar oportunidades intensas de aprendizagem, nomeadamente para: possibilitar dar informações
actualizadas e novas, acrescentadas de investigação pessoal, e que muitas vezes não se encontram
publicadas, podendo ser disponibilizadas on-line; possibilitar salientar semelhanças e diferenças entre
conceitos fundamentais, e publicar “sites” em que se podem consultar opiniões contrastantes (por
exemplo, a opinião de associações da indústria versus a de comissões científicas); facilitar a comunicação
do entusiasmo dos docentes sobre determinados conceitos; modular a forma como a disciplina lida com
determinadas questões de evidência, análise crítica e resolução de problemas; permitir organizar um
determinado assunto, seleccionando informação de fontes diversas, para que seja melhor adaptado às
características dos estudantes; salientar conceitos importantes e partilhar visões pessoais sobre aspectos
particulares, dando a conhecer o que deve ser aprendido; promover a memorização durante a sessão;
possibilitar, mesmo aos estudantes mais solitários ou tímidos, interagirem com outros elementos do
grupo, e iniciarem uma ligação ao docente, sentindo-se parte da comunidade e estimulando a coesão do
grupo (9;10).
A conclusão da sessão, tão importante como a introdução, apresenta a oportunidade de reiterar os pontos
principais, direccionar os estudantes para fontes bibliográficas especiais, salientando o que é essencial, e
porquê; também neste domínio a publicação rápida destas informações em ambiente on-line complementa
esta tarefa docente. Na plataforma disponibilizam-se cópias dos slides ou materiais fornecidos, de modo
a evitar que os estudantes percam tempo a recolher esse tipo de material, e ainda o sumário e as leituras
aconselhadas para aquela sessão, com a vantagem de que esta leitura pode decorrer ao ritmo próprio de
cada estudante. Desta forma, também podemos direccionar os estudantes para as fontes de conhecimento
que pretendemos ver consultadas. Com a introdução do e-learning, passamos também a discriminar
para cada uma das sessões, objectivos de aprendizagem, o que poderá promover a auto-avaliação e uma
abordagem mais sistemática das matérias que facilitará também a modularidade e o estabelecimento de
benchmarks para o curso.
2.2. Ensino teórico-prático
Enquanto as sessões de exposição focam mais os aspectos de informação, as sessões teórico-práticas e
práticas acrescentam outras capacidades que podem ter como base essa informação (11). Assim, o ensino
baseado no método expositivo é ligado com outras metodologias de ensino-aprendizagem, através do
desenho de tarefas (por exemplo, problemas para discussão) que permitam pôr em prática as capacidades
(por exemplo, fazer ementas de acordo o momento do ciclo de vida) que são objectivo da disciplina.
Desde 1993/94, procurámos adaptar o método de aprendizagem por análise e resolução de problemas
(12;13) a algumas sessões teórico-práticas. Este método baseia-se no trabalho inicialmente desenvolvido
por Mayer, Egan e Greeno, (14-16) e é utilizado em várias universidades de outros países, como Harvard,
nos EUA, (17) constituindo uma rotina de ensino já aplicada à área da nutrição (13;16).
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Entre os principais objectivos do método de aprendizagem por análise e resolução de problemas
salientam-se: favorecer a aquisição de ampla base de conhecimentos, de forma que estes sejam melhor
interiorizados, evocados e aplicados na actividade futura; desenvolver eficiente capacidade efectiva de
resolução de problemas e de auto-aprendizagem; motivar e proporcionar curiosidade para aprender; e
desenvolver hábitos de trabalho em grupo e de partilha de informação (7;18).
A estratégia deste método consiste em colocar o discente em situações que obriguem ao desempenho de
determinada tarefa, confrontado-o com problemas, ou casos, o mais idênticos possível aos da vida real.
Deste modo, o aluno aproxima-se da forma como o futuro profissional terá de raciocinar para exercer as
suas funções e treina precocemente futuros gestos profissionais (7).
O formato deste tipo de sessões privilegia a discussão, iniciada através de diverso “material de estímulo”
introduzido através da plataforma: visionamento de filmes; análise de “position papers”; estudo de casos;
materiais visuais, como slides, fotografias, quadros, gráficos ou bases de dados; relatórios e problemas
relacionados com a indústria agro-alimentar; pareceres técnicos sobre determinados assuntos de
consultoria; material disponível em revistas; e artigos publicados em revistas científicas. Posteriormente,
a estrutura das discussões pode obedecer a vários tipos de planos, nomeadamente: discriminação dos
assuntos a discutir e dos tempos disponíveis, sem que isso signifique rigidez ou inflexibilidade na
discussão, mas clarificação de objectivos essenciais e tarefas; a partir da leitura de um documento sobre
um determinado assunto, marcação de tarefas individuais e, depois, progressão para trabalho em grupo
de dois e, posteriormente, para trabalho em grupo de cerca de 5 elementos, alargando-se, num momento
mais avançado, a discussão à turma.
Para promover a cooperação entre estudantes, constituímos grupos que integravam elementos de turmas
diferentes. Pensamos que esta discussão assíncrona entre estudantes obriga a desenvolver competências
de comunicação à distância, tal como sucede em ambiente profissional real, permitindo treinar gestos
futuros de colaboração entre elementos de diferentes locais geográficos e fusos horários. Esta estratégia
apresenta a vantagem de não depender da preparação prévia dos estudantes para o sucesso da actividade,
colocando todos os estudantes em nível semelhante antes de iniciada a discussão; além disso, contribuiu
para que todos participem, pelo menos nos estádios iniciais da actividade.
As técnicas de discussão utilizadas na sessão incluem as de tipo “one-to-one” e “brainstorming” (19).
A discussão de “um-para-um” é uma estratégia particularmente útil para quebrar o silêncio inicial,
aumentar a capacidade de escuta e discutir assuntos controversos. No formato de “brainstorming”,
procura encorajar-se o pensamento criativo sobre um determinado problema, separando o momento de
criação de ideias, ou possíveis soluções do problema, da avaliação destas ideias ou soluções (19).
Entre a metodologia seguida nas sessões teórico-práticas, destacamos também a realização de seminários,
em que cada estudante prepara, com acompanhamento docente, um tema de nutrição que é depois
apresentado e discutido por todo grupo. Os temas preparados em 2004/2005 foram depois publicados
on-line, em formato PPT e DOC, constituindo-se um importante reservatório de conteúdos reutilizáveis
(já pelos alunos de 2005/2006).
Existem várias razões que apoiam a realização deste tipo de tarefa, nomeadamente a ajuda que proporciona
para alcançar um conjunto de capacidades pouco fáceis de desenvolver nas sessões teóricas, como:
aumentar a confiança para falar perante uma audiência; responder a questões inesperadas e de maior grau
de dificuldade; ou avaliar profundamente uma área particular do conhecimento e organizar, a propósito,
um discurso com “fio condutor” (11).
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2.3. Ensino prático
As sessões práticas constituem um componente essencial do ensino-aprendizagem da disciplina,
considerando-se entre os principais atributos dos docentes, para este formato de sessões: encorajar a
participação activa dos estudantes evitando que fiquem apenas numa posição de observação; enfatizar o
pensamento crítico e a resolução de problemas, promovendo actividades que estimulem o raciocínio dos
estudantes; contextualizar e integrar a matéria dos exercícios práticos na matéria apresentada em sessões
teóricas e teórico-práticas; supervisionar os estudantes, de forma muito próxima, de modo a reconhecer
os que apresentam maiores dificuldades na utilização dos conceitos em que se baseiam os exercícios;
proporcionar oportunidades para que todos possam pôr em prática as suas capacidades; estimular e
desafiar os estudantes; ser amistoso, prestável e disponível para os estudantes (20).
Neste tipo de sessões, os alunos são distribuídos em grupos de cerca de 5 alunos. Esta dimensão de grupos
é de grande importância, pois possibilita a muitos estudantes um contacto social importante com os pares
e com os docentes da disciplina, contribuindo para que se conheçam e relacionem mais com outros
indivíduos, e resolvam assuntos indirectamente relacionados com a aprendizagem, como frequência
às aulas, entreajuda ou dificuldades de aprendizagem. Entre os objectivos educacionais deste tipo de
sessões, destacam-se: o desenvolvimento do raciocínio e resolução de problemas; a aquisição de atitudes
próprias da cultura profissional; e a aquisição de capacidades interpessoais, como saber ouvir, organizar
o discurso e articular a linguagem da disciplina, argumentar, trabalhar em equipe e liderar. Este tipo de
capacidades é bastante importante na actividade futura, ao contactar indivíduos de outras profissões,
particularmente em equipas multidisciplinares de saúde, e no envolvimento com a comunidade (19).
A utilização da plataforma de e-learning é importante para disponibilizar ferramentas e introduzir
actividades que permitem satisfazer os seguintes objectivos: a aprendizagem de capacidades práticas
e técnicas relevantes para o cálculo de necessidades nutricionais e formulação de ementas; analisar
criticamente a literatura; identificar e saber abordar problemas novos; analisar e interpretar dados
nutrio-alimentares disponíveis em Portugal e no Mundo; desenvolver a criatividade e a capacidade de
comunicação, nomeadamente a escrita. Aliás, reconhece-se que a dinamização da componente on-line
numa disciplina pode incentivar actividades de aprendizagem de ordem superior, como seja o escrever,
em oposição às tradicionalmente promovidas de ouvir e ler (21).
Desta forma, pensamos contribuir para a formação de indivíduos capazes de pensar, agir, criar e inovar,
num nível relativamente elevado, levando os estudantes a funções que ultrapassam os papéis de imitadores
ou simples “debitadores” de informação.
O docente tem responsabilidade como líder inicial do grupo, e papel muito variável ao longo da sessão, e
entre sessões. De modo geral, o seu papel é de cooperação, por oposição a um estilo mais autocrático, em
que demonstra a expectativa de serem os estudantes a iniciar a discussão, proporcionando informações,
questionando, desafiando e solicitando esclarecimentos que, frequentemente, dão origem a trabalhos
escritos. 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. A estrutura das discussões pode obedecer
à análise dos textos disponíveis num site ou distribuídos num guião de actividades, ou à análise de dados
de composição nutricional disponíveis on-line, podendo ser marcadas tarefas que aconselham a trabalho
individual e em grupo.
Pode considerar-se como uma das características de um grupo de sucesso, conseguir prosseguir a
obtenção dos seus propósitos, sem necessitar da intervenção constante do docente (19). Cannon e Newble
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(19) definem um conjunto de critérios para o grupo ser bem sucedido, que inclui: a existência de um
ambiente amigável e de aceitação; abordar a aprendizagem numa perspectiva de cooperação, e não de
competição; reconhecer a aprendizagem como o factor principal para a existência do grupo; participação
activa de todos os elementos; distribuição equitativa das funções de liderança; sessões de grupo e tarefas
de aprendizagem atractivas; abranger os conteúdos de forma eficiente e adequada; aceitar a avaliação
como parte integral das actividades do grupo; assistir regularmente às aulas; e preparação adequada dos
estudantes para as sessões.
Os estudantes sabem também que a sua participação nestas sessões é objecto de avaliação, o que poderá
contribuir para participarem com maior dedicação (11).
2.4. Avaliação do ensino
Certos autores destacam, no processo de recolha e apresentação da informação sobre avaliação, alguma
obsessão com a quantificação, que levou a uma sobrevalorização das questões mais susceptíveis de
serem estimadas, como aquelas em que os estudantes atribuem pontuações ao comportamento dos
docentes, e a uma subvalorização das áreas de trabalho académico mais difíceis de quantificar, como os
processos de aprendizagem ou o aconselhamento e apoio aos estudantes. Esta avaliação apresenta-se,
assim, como um componente de grande complexidade e importância para a eficácia do ensino. Desde
o ano lectivo 2000/2001, adoptamos o chamado questionário “Marsh” (22) de avaliação da qualidade
pedagógica pelos estudantes, 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 encontrámos no ano que antecedeu a utilização do e-learning,
podem considerar-se satisfatórios para a globalidade dos parâmetros; relativamente às características a
melhorar, os estudantes destacaram sobretudo a carga de trabalho na disciplina, por vezes 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. A indicação de que estes
aspectos deveriam ser melhorados na disciplina, também aconselhou à utilização do e-learning.
No ano objecto deste documento (2004/2005), as sessões da nossa disciplina e actividade docente foram
alvo de um inquérito pedagógico piloto realizado por professores da Faculdade de Psicologia e de
Ciências da Educação da UP. Estes inquéritos piloto aplicados a algumas disciplinas da nossa unidade
orgânica e de outras, contribuíram para o processo de validação e calibração deste instrumento que poderá
vir a ser adoptado na Universidade do Porto. Os resultados deste inquérito parecem-nos satisfatórios e
apresentam-se em anexo (Anexo 1).
Relativamente à avaliação do e-learning pelos estudantes, os resultados parecem confirmar as nossas
expectativas iniciais que eram as de que os alunos aderissem com entusiasmo ao projecto; no Anexo 2
apresentam-se os resultados da avaliação pedagógica feita pelos estudantes em 2004/5 e 2003/4.
A avaliação pedagógica feita pelos alunos (n = 52) representou 65,8% dos inscritos: 94,2% referiram ter
fácil acesso a computadores com ligação à Internet; a frequência de acesso à plataforma foi diária em
29,9%, 2/3 vezes por semana em 51,9%, semanal em 19,2%, e quinzenal em 1,9%. Destaca-se a avaliação
positiva dos alunos quanto à facilidade de acesso (muito e bastante fácil: 88,4%) e utilização (muito fácil:
51,9%) da plataforma. A rapidez de funcionamento (muito e bastante rápido: 73%) e o aspecto gráfico
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(muito certo e bastante certo: 71,1%) 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 (63,5%) e 94,2% dos alunos relataram que o acesso aos mesmos era muito ou bastante
fácil. A grande maioria dos alunos considerou que as componentes on-line e presencial estavam muito
ou bastante coordenadas (88,4%) e que os conteúdos sofriam actualizações com uma regularidade muito
ou bastante frequente (82,7%). Os alunos identificaram esta ferramenta de comunicação como um factor
de aproximação mais importante entre aluno e professor (muito e bastante: 84,6%) do que entre eles
(muito e bastante: 71,2%). É inequívoca a importância atribuída pelos discentes a esta ferramenta de
aprendizagem como auxiliar de estudo, quando 84,6% dizem que ajuda no desempenho. No que concerne
aos pontos positivos do e-learning, 83% dos alunos destacaram a facilidade de acesso aos conteúdos
(“acesso a qualquer instante”, “muito prático”, “rápido”, fácil de utilizar”, “disponível 24h/7 dias”), 50%
a conveniência de utilização, 35% a promoção da comunicação com os docentes, 17% a importância
como auxiliar do estudo (“útil no estudo”), e 6% a motivação (“mais entusiasmo e gosto de estudar”).
À conveniência é atribuída grande importância para a participação voluntária dos estudantes (23) em
sistemas como o de uma plataforma de e-learning, nomeadamente pela disponibilidade no momento e
tempo certo, possibilitando ao estudante a utilização no seu próprio ritmo, de forma rápida e simples.
Destaca-se também a referência à comunicação com os docentes. De facto, com esta ferramenta de elearning, podemos promover o contacto adicional dos alunos com os docentes, em horário extra-lectivo,
inclusive fora do período convencional de atendimento; tornando o contacto mais próximo e rápido.
Procuramos estimular esse contacto respondendo a todas as questões tão breve quanto possível, pois
pensamos que a interacção e rapidez de feedback são decisivos para não comprometer as vantagens de
acessibilidade e facilidade de comunicação que são reconhecidas à plataforma.
É de realçar a elevada prevalência de respostas (42%) que não apontam nenhum aspecto negativo, tendo
sido mencionado que a dificuldade, indisponibilidade e lentidão do acesso constituam o principal obstáculo
(44%). Os alunos foram unânimes em considerar que a disciplina devesse manter a componente on-line,
e apontaram como razões para a continuidade a facilidade de acesso aos conteúdos da disciplina (67%),
a ajuda na organização da informação e no estudo (25%) e o maior contacto entre docentes e discentes
(21%). As principais motivações para a utilização da plataforma são o fácil acesso aos conteúdos e,
consequente, melhor acompanhamento das aulas (94%), a comunicação com os professores (19%) e a
economia de tempo (13%).
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, esperam 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, atractiva e eficaz. Reconhecemos que a geração actual de docentes cresceu
num ambiente tecnológico diferente daquele que é o dos estudantes actuais, e tem sido importante na
Universidade do Porto, uma estrutura como o GATIUP que personaliza o papel de mentor.
Antes da experiência de e-learning, era inevitável perder bastantes dias até que, depois de cada sessão,
todos os estudantes tivessem os respectivos materiais necessários, o que acarretava sempre prejuízos
na sua preparação para um modelo de avaliação contínua, como o que utilizávamos. Com a publicação
imediata dos materiais, no mesmo dia em que ocorrem as sessões, ultrapassamos também este problema.
Apercebemo-nos também que o conjunto de ferramentas disponibilizadas on-line, aumenta a interacção de
docentes e discentes, e estimula o trabalho fora do espaço físico da Faculdade. Além disso, os estudantes
trabalhadores que não teriam oportunidade de aceder aos conteúdos e materiais da disciplina facilmente,
podem agora fazê-lo rapidamente, e o acesso generaliza-se a todos os estudantes.
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Parte importante do desenvolvimento do curso on-line deverá ser feito antes do início do ano lectivo
e, posteriormente, sempre que necessário, o que obriga ao apoio e resposta rápida do GATIUP que
sempre obtivemos; também na FCNAUP, os técnicos de apoio ao ensino e investigação colaboraram
particularmente na produção de materiais para disponibilização on-line. Em 2004/2005, produzimos 782
documentos (41% resultantes de “upload” feito pelos estudantes), com os seguintes formatos: 396 DOC;
199 PDF; 134 HTML; e 53 PPT.
Contudo, pelo facto de estarmos num momento inicial de utilização do e-learning, não exploramos em
2004/2005 o vasto potencial da plataforma. No entanto, as mudanças docentes entretanto desencadeadas,
contribuirão para uma maior rentabilização do potencial de ensino-aprendizagem decorrente da utilização
desta metodologia, já no presente ano lectivo (2005/6).
2.5. Avaliação da aprendizagem
A avaliação dos estudantes é, reconhecidamente, uma das tarefas mais complexas da actividade dos
docentes, podendo ser observada como uma forma de testar o grau de domínio sobre a matéria da disciplina,
ordenar os estudantes por categoria de classificação, ou estimular e apoiar a aprendizagem. Reconhecese também que, o que os estudantes aprendem, e a forma como o fazem, são muito influenciados pelos
métodos de avaliação. No contexto deste projecto de e-learning, identificámos (21) a necessidade de
melhorar a congruência desta metodologia com os processos de avaliação que adoptámos.
Os objectivos da avaliação incluem ajuizar o domínio de conhecimentos e capacidades essenciais,
verificar a evolução ao longo do ano, diagnosticar dificuldades, dar feedback aos estudantes da sua
aprendizagem, avaliar a eficácia da disciplina e motivar para o estudo.
Na disciplina, em 2004/2005, os estudantes optaram por um formato de avaliação contínua ou exame
final. A avaliação contínua incluiu testes escritos que podiam ser realizados sem aviso prévio (nas sessões
teóricas ou teórico-práticas), trabalhos monográficos/DOC/PPT, resolução de exercícios e observação
directa dos estudantes nas sessões teórico-práticas e práticas.
Realizaram-se 5 testes (3 em sessões teóricas e 2 em sessões teórico-práticas); este número adaptouse às condições de gestão de tempo em tarefas docentes e à necessidade de ter um formato prático de
avaliação. Podia faltar-se apenas a um dos testes desde que este não fosse o último das sessões teóricas
ou teórico-práticas; os alunos que optassem por comparecer em todos os testes (cinco) podiam escolher
a classificação mais baixa destes para ser excluída da sua média. As aulas continuaram no período de
avaliação contínua, mas a matéria coberta pelas questões incluía apenas a que era ministrada, pelo menos,
há uma semana.
Dado considerarmos existir um mínimo de competência, num determinado momento, para continuarem
em avaliação contínua, não era permitido obter nenhuma classificação inferior a 8 valores (sem
arredondamentos).
As questões nos testes escritos podiam ser de resposta de escolha múltipla, verdadeiro ou falso, e resposta
alargada e ou limitada para testar o conhecimento factual e a capacidade do estudante para fornecer e
organizar ideias, consubstanciá-las e apresentá-las de forma coerente. Desta forma, podiam testar-se
diferentes níveis de processos, como relembrar, analisar e avaliar. Ainda que não o tivéssemos conseguido
realizar, avisamos os alunos no inicio do ano lectivo que, caso para a realização do teste fosse necessário
um computador para aceder à plataforma de e-learning, o teste teórico poderia ser realizado durante o
horário de uma aula prática ou teórico-prática de modo a ter acesso a salas com computadores.
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A observação directa dos estudantes pelos docentes também originou uma classificação e privilegiou
aspectos relacionados com o desempenho de capacidades técnicas e ou interpessoais, em ambiente
de trabalho individual e de grupo, particularmente nas sessões práticas e teórico-práticas. Contudo,
reconhecemos que esta estratégia poderá ter algumas limitações em termos de consistência e precisão,
particularmente na área interpessoal, caracteristicamente de grande complexidade. Ainda que a
subjectividade deste procedimento seja difícil de tornear, procuramos melhorar a abordagem para
classificar, definindo o componente da capacidade a avaliar, segundo uma escala de valores, e tentando
considerar:
A. Trabalho individual
1. Lidar com a informação apresentada:
1.1. Identificar e agrupar dados;
1.2. Formular hipóteses.
2. Trabalhar temas:
2.1. Apresentação e preparação dos temas;
2.2. Aprofundamento e auto-aprendizagem.
3. Gerir e relacionar o que aprendeu:
3.1. Aplicar conhecimentos adquiridos;
3.2. Ser capaz de sintetizar os aspectos essenciais.
B. Trabalho em grupo
1. Comportar-se como elemento de um grupo, na análise e resolução de problemas.
A classificação final, em avaliação contínua, resultou da média aritmética do conjunto de 7 classificações
(4 provenientes dos 5 mini-testes escritos, 1 do trabalho sobre temas de nutrição apresentado no 1º
semestre sob a forma de ficheiro DOC/PPT, 1 correspondente à resolução de exercícios e entrega
de relatórios e trabalhos ao longo do ano, e 1 correspondente à observação directa dos estudantes).
Em alternativa, existiu a possibilidade de realizarem exame final, com as seguintes condições: terem
frequência, nos termos legais; terem apresentado o conjunto de trabalhos e exercícios distribuído em
sessões práticas e teórico-práticas (o que constituiu exigência obrigatória para estudantes trabalhadores),
e obtido classificação positiva. A prova de exame final consistiu na resposta a um conjunto de questões
para desenvolvimento, referentes à matéria das sessões teóricas, teórico-práticas e práticas.
2.6. Estatísticas de utilização da plataforma de e-learning
Como já foi referido anteriormente, produziram-se 782 documentos para colocação on-line, dos quais
461 pela equipa docente e 321 pelos alunos. O número de indivíduos inscritos (n = 85) está ligeiramente
inflacionado, pois inclui estudantes de outras disciplinas e estagiários da FCNAUP, colegas e outros
“convidados” a quem foi permitido o acesso à página da disciplina. Por conseguinte, a análise estatística
foi elaborada tendo somente por base o número de alunos da disciplina (n = 79). O número total de hits
no ano lectivo foi de 73533, correspondendo, em média, a 931 hits por aluno. Observou-se um aumento
gradual e constante do número de hits ao longo do ano lectivo de 2004-05 (Figura 1). Relativamente aos
conteúdos existentes nas 282 páginas de Módulo do WebCT, foram observados 25343 hits, num total
de, sensivelmente, 1312 horas de acesso. O tempo médio por cada hit foi de 3 minutos e 6 segundos
(Quadro 1). Em média, cada página registou 90 acessos, sendo que a mais visitada registou 1565 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 (1088 e-mails trocados). O Fórum
foi utilizado 35 vezes, ficando a sensação que poderá vir a ser mais dinamizado.
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Figura 1 – Evolução cumulativa de hits

Quadro 1 – Análise descritiva de acessos

Outro tópico importante de debate relativamente à utilização de e-learning será também a de saber se este
processo se reflecte na classificação final dos estudantes, questão a que obviamente não conseguimos
responder, dadas as exigências metodológicas a um estudo com este tipo de objectivo. De qualquer
forma, e sem esta ambição, propusemo-nos observar as classificações na disciplina, nos últimos anos
(Quadro 2), incluindo os últimos dois em que iniciamos o e-learning (2003/2004 e 2004/2005). Em
2004/2005, o número de “hits” na página, considerando apenas os utilizadores que eram alunos da
disciplina, prediz significativamente a classificação final (num modelo de regressão linear, em que a
variável de pendente foi a classificação e a independente o número de hits, por cada “hit”, aumentou
0,002 valores a classificação final; beta = 0,002, intercept = 10.935, erro-padrão = 0,494, p < 0,001, r2
= 0,21). O número de hits correspondente aos percentis 25, 50 e 75 foi, respectivamente, de 706, 982
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e 1222 hits. Ainda que outras abordagens metodológicas devam ser desenvolvidas se o objectivo for o
de avaliar a influência do e-learning na classificação final da disciplina, e mesmo considerando que os
métodos tradicionais possam ser tão efectivos como o e-learning, (24) é de realçar a associação positiva
(mais intensa do que a registada em 2003/2004, como se pode observar no Anexo 3), entre a utilização
da plataforma (avaliada em número de hits) e a classificação final.

Quadro 2 - Classificações finais na disciplina nos últimos 6 anos

III. Considerações finais
A nossa avaliação subjectiva parece confirmar algumas das vantagens do e-learning anteriormente
enunciadas, nomeadamente o fortalecimento das capacidades comunicativas, aumento da motivação e
estimulação da capacidade de gerar e aplicar conhecimento, eliminando a distância como obstáculo à
aprendizagem.
Em conclusão, a nossa opinião é a de que a utilização da plataforma de e-learning contribui para tornar
o ensino mais apelativo, e favorece a adopção de mudanças na docência que poderão melhorar o ensino
e a aprendizagem, bem como a satisfação dos alunos.
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Anexo 1
Inquérito pedagógico realizado por professores da
Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da UP
Ciências da Nutrição
Disciplina 2º Ano Nuclear (CN66)

Apreciação global – Itens [1.1; 1.2; 1.5; 1.6; 1.7; 1.11]
Avaliação – Itens [1.3; 1.4]
Dificuldade – Itens [1.8, 1.9, 1.10]
Motivação – Itens [3.6; 3.7; 3.12]
Participação – Itens [3.2; 3.3; 3.4]
Envolvimento – Itens [3.1; 3.5; 3.8; 3.9; 3.10; 3.11]
Efeito da disciplina – Itens [3.13; 3.14; 3.15; 3.16; 3.17; 3.18]
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Anexo 2
Inquérito pedagógico: auto-avaliação do e-learning
• Utiliza habitualmente o computador para

• O acesso à plataforma é fácil e não apresenta problemas

• A plataforma é fácil de utilizar
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• O funcionamento da plataforma é rápido

• O aspecto gráfico da plataforma é agradável

• Consigo aceder facilmente aos materiais disponibilizados

• Qual a frequência com que acede à plataforma
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• Qual a frequência com que acede à plataforma

• Utilidade das funcionalidades da plataforma

• Coordenação entre a componente on-line e a componente presencial da disciplina
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• A estrutura definida permite-me encontrar facilmente os materiais

• A componente on-line ajuda o meu desempenho na disciplina

• As ferramentas de comunicação permitem maior proximidade entre professor/aluno
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• As ferramentas de comunicação permitem maior proximidade entre aluno/aluno

• A actualização de conteúdos por parte do docente é feita com regularidade

• Pontos positivos
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• Pontos negativos

• Manter a componente on-line? Porquê?

• Principal motivação para utilizar a plataforma
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Anexo 3
Número de hits e classificação final em 2003/4 e 2004/5

Figura A3.1 - Número de hits e classificação final em 2004/2005

Figura A3.2 - Número de hits e classificação final em 2003/2004
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E-LEARNING E PEDAGOGIA ESCOLAR – UMA EXPERIÊNCIA PARA DAR CONTINUIDADE
(Paula Queirós, Paula Silva)
1. IDENTIFICAÇÃO DA DISCIPLINA
Nome: Pedagogia Escolar
Semestral/anual: Anual
Plataforma: LUVIT
N.º Alunos: 141
Equipa docente: Paula Queirós e Paula Silva
2. CONTEXTUALIZAÇÃO
2.1. Breve descrição da disciplina
A disciplina de Pedagogia Escolar enquadra-se no 1º ano do plano de estudos da licenciatura em Desporto
e Educação Física da Faculdade de Ciências do Desporto e de Educação Física da Universidade do Porto.
Esta disciplina constitui-se como o primeiro momento de abordagem e reflexão das questões pedagógicas
gerais e tem como objectivos gerais: conhecer e distinguir conceitos fundamentais da pedagogia, perceber
a complexidade e as possibilidades do fenómeno educativo, compreender o papel da escola na sociedade
actual, bem como identificar os principais problemas decorrentes do exercício da função docente. A
disciplina de Pedagogia Escolar comporta dois tipos de aulas, teóricas e práticas que são complementares
na prossecução dos objectivos da disciplina, sem contudo prescindirem da sua vocação específica. Assim
pretende-se que aulas teóricas e práticas se articulem entre si, no sentido de procederem à realização de
um processo de ensino-aprendizagem interactivo e dinâmico que contribua para a formação efectiva do
estudante.
Esta disciplina é anual. A sua leccionação é realizada em aulas teóricas (2 horas por semana, 50 horas
anuais previstas) e em aulas práticas (1 hora por semana, 25 horas anuais previstas). A complementaridade
das preocupações das aulas teóricas e práticas sugere que a avaliação final do trabalho dos estudantes
resulte de: a) avaliação das aulas práticas, feita através da realização de dois trabalhos (um em cada
semestre), representando 30% da nota final da disciplina; b) avaliação das aulas teóricas, realizada em
regime avaliação distribuída com exame final, representando 70% da nota final da disciplina. É ainda
exigida, para a aprovação final da disciplina, a participação em pelo menos 75% do total das aulas
efectivamente dadas (teóricas e práticas).
2.2. Estratégias de ensino adoptadas antes de integrar o Projecto E-learningUP|2003
As aulas teóricas eram na generalidade aulas magistrais onde os conteúdos programáticos eram
transmitidos de forma essencialmente expositiva, sendo utilizados os meios audiovisuais com o objectivo
de melhorar o processo de transmissão dos conteúdos teóricos. Era também fomentado o debate de ideias
a partir dos temas propostos nas aulas. Nas aulas práticas os alunos trabalhavam fundamentalmente em
grupo na realização de trabalhos que eram posteriormente apresentados aos colegas e debatidos ao longo
das aulas.
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2.3. Descrição da utilização das TIC antes de integrar este projecto, incluindo informação a
materiais on-line já existente
A utilização das TIC antes de integrar este projecto resultava fundamentalmente de uma utilização
pessoal das docentes, que, embora também se pudesse vir a constituir como mais valia para os alunos,
era-o sempre de forma indirecta. Os recursos a bases de dados e a pesquisas on-line, bem como a consulta
de sites relacionados com as matérias a leccionar não eram por sistema partilhados com os estudantes.
Apenas a utilização do recurso ao PowerPoint para apoio às aulas fazia parte das estratégias utilizadas.
3. MOTIVAÇÃO
3.1. Motivação para aderir ao projecto
- Insatisfação com o modelo tradicional de ensino-aprendizagem centrado essencialmente no professor
- Desenvolver uma experiência inovadora e motivadora para docentes e alunos dada a crescente
importância da utilização das TIC no ensino
- Organizar melhor e de uma forma mais atraente a informação a disponibilizar aos alunos
- Facilitar o acesso dos conteúdos de forma mais rápida e interactiva
- Poder comunicar com os alunos de uma forma mais estreita e pessoal fora do tempo de aulas e também
poder fazê-lo ‘em tempo real’
- Envolver os alunos na criação de conteúdos
- Levar os alunos a interagir com alguns sites e bases de dados na Internet, através dos endereços que lhes
são fornecidos no domínio da plataforma.
3.2. Expectativas iniciais
Esperávamos com esta experiência melhorar o processo ensino-aprendizagem através de uma maior
interacção professor/aluno no processo de ensino/aprendizagem, com recurso ao acompanhamento à
distância, e obviamente aumentar o sucesso dos estudantes.
Por parte dos alunos, maior motivação e sobretudo um aumento de participação/responsabilização no seu
processo de aprendizagem.
Por parte das professoras envolvidas, aprendizagem e respectiva rentabilização de novas técnicas
multimédia, bem como um acompanhamento mais assíduo aos estudantes, por se poder realizar em
diversos momentos fora dos períodos lectivos.
4. OBJECTIVOS
4.1. Identificação dos objectivos
- Organizar melhor e de uma forma mais atraente os conteúdos a disponibilizar aos alunos, bem como
torná-los mais acessíveis (à distância).
- Diversificar os meios de comunicar com os alunos.
- Aumentar a autonomia dos estudantes no seu processo de aprendizagem, bem como torná-los coresponsáveis pelo mesmo.
- Promover hábitos de consulta de fontes e materiais diversificados.
- Retirar informação estatística, no sentido de perceber o modo como os alunos estão a utilizar e a gerir
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as possibilidades proporcionadas pela plataforma.
- Melhorar as competências na utilização as TIC por parte dos alunos e dos docentes.
- Perceber o interesse do e-learning na melhoria real dos processos de ensino-aprendizagem.
4.2. Monitorização dos objectivos
A monitorização dos objectivos foi feita no decurso do ano lectivo através das estatísticas de acesso à
plataforma, de modo a perceber aquilo que era mais utilizado pelos estudantes, através dos emails que
faziam perceber as suas dificuldades e através da auscultação efectuada no contacto real com os alunos.
4.3. Alterações aos objectivos iniciais
Não se verificaram alterações aos objectivos propostos, mas sim pequenos ajustamentos relativamente a
datas de colocação de material na plataforma.
5. MODELO/ESTRATÉGIA
5.1. Descrição do modelo/estratégia utilizado
Os conteúdos do Curso de Pedagogia Escolar foram disponibilizados na plataforma LUVIT.
5.2. Estratégia de integração on-line/off-line
- Uma das estratégias por nós utilizada, foi a colocação on-line de todo o material de apoio à disciplina
(prescindindo por isso da utilização da reprografia) o que ‘obrigou’ os estudantes a visitar a plataforma.
- Os conteúdos foram colocados gradualmente ao longo do ano lectivo, de acordo com a abordagem das
matérias off-line.
- Sucessivos avisos e emails, pretenderam ligar as duas componentes e torná-las dependentes
- Foram também criados fóruns de discussão semanal, aquando das apresentações dos trabalhos nas aulas
práticas, o que levou a uma complementaridade das componente off-line e on-line, já que logo após a
apresentação de qualquer trabalho nas aulas presenciais se seguia uma discussão em fórum on-line.
5.3. Pontos fortes e pontos fracos do modelo escolhido
Pontos fortes:
- Possibilidade de renovar as estratégias de ensino
- Obrigatoriedade, por parte do docente, de uma melhor estruturação e clareza dos materiais a
fornecer aos alunos, bem como uma maior preocupação com a organização desses mesmos conteúdos,
disponibilizando-os de forma mais interactiva.
- Facilidade na comunicação / interacção professor-aluno.
- Melhoria da utilização das TIC por parte de professores e alunos
5.4. Pontos fracos:
- Elevado tempo na preparação de materiais para colocar on-line
- Alguns problemas técnicos sentidos fundamentalmente pelos alunos na utilização da plataforma
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- Do ponto de vista da apresentação gráfica (e estética) este modelo era pouco apelativo e aliciante
(LUVIT)
6. ORGANIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO
6.1. Como é que o projecto foi organizado?
O Curso de Pedagogia Escolar foi concebido e organizado pelas docentes da disciplina em conjunto com
a equipa da GATIUP que se disponibilizou para todo o apoio técnico necessário. Este projecto nasceu da
divulgação feita pelo GATIUP junto dos docentes da Faculdade, em acção de formação e sensibilização
levada a cabo para o efeito.
6.2. Quem é que participou?
Neste projecto participaram as duas docentes da disciplina de Pedagogia Escolar com o apoio da
equipa do GATIUP (em especial a Drª Isabel Martins), bem como todos os alunos da disciplina que ao
disponibilizarem os seus trabalhos on-line e ao participarem nos fóruns de discussão, foram também
produtores da plataforma.
6.3. Que recursos foram utilizados?
Durante o desenvolvimento do projecto foram utilizados os recursos pessoais (computador e scanner) e
técnicos da faculdade (acesso à plataforma através dos computadores nas salas de aula).
6.4. Descrição da utilização das plataformas
- A plataforma utilizada foi o LUVIT, que através da sua estrutura em árvore conduziu a uma estruturação
sob a forma de desdobramentos.
- Assim organizámos diversas pastas que continham os materiais disponíveis: sumários, bibliografia de
apoio, programa da disciplina, slides das aulas, pastas de apoio a aulas práticas e a aulas teóricas, pasta
para informações referentes a avaliações, documentos diversos, etc.
- Foi também criada uma pasta com permissão de publicação por parte dos alunos e que se referia
aos trabalhos elaborados nas aulas práticas. Assim, quer os trabalhos escritos, quer as apresentações
(powerpoint) dos mesmos feitas nas aulas, foram disponibilizadas a todos os colegas, o que se
constituiu com uma mais-valia para todos, e como um aumento de responsabilização por parte de quem
disponibilizava o trabalho e assim o tornava público.
- Outro dos aspectos a realçar foi a utilização sistemática do fórum após as apresentações de trabalhos
nas aulas práticas. Durante as semanas de apresentações de trabalhos, foram criados tópicos de fórum
correspondentes aos temas apresentados nas aulas, e que, imediatamente após as mesmas eram abertos a
discussão, o que (embora com alguma resistência inicial por parte dos estudantes), se tornou num espaço
de importante partilha de ideias e reflexão.
- Outra vertente utilizada foi a da comunicação entre professores e alunos de uma forma mais estreita e
pessoal: foram enviados ao longo do ano emails, mensagens-aviso e informações na agenda e calendário
de forma a estabelecer um maior contacto entre todos.
- Foi também criado um local onde se disponibilizaram ligações a motores de busca e endereços
electrónicos de páginas com interesse para a disciplina, no sentido de criar hábitos de pesquisa nos
estudantes.
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7. RESULTADOS
7.1. Descrição dos produtos desenvolvidos durante o projecto
Durante a realização do projecto foram produzidos essencialmente documentos bibliográficos e textos de
apoio (Word), bem como slides de apoio às aulas (PowerPoint) que foram convertidos para pdf para serem
disponibilizados aos estudantes. Estes documentos foram produzidos pelas docentes (42 documentos) e
pelos estudantes (61 trabalhos e 27 apresentações). Foram também abertos 21 tópicos diferentes de
discussão em fórum.
7.2. Dados estatísticos de utilização das plataformas
a) Nº alunos inscritos: 141
b) Nunca acederam: 15
c) On-line: 126
d) % on-line / inscritos: 89,36
e) Hits Totais: 22770
f) Hits/aluno: 180,71
g) Time on-line: 610:15:00
h) Time on-line / aluno: 4:50:36
i) Fórum: 21 tópicos (2893 visitas)
j) Mail: 119
7.3. Resultados dos inquéritos pedagógicos
Do 141 alunos inscritos na disciplina, apenas 20 responderam ao inquérito pedagógico. De um modo
geral as respostas são muito positivas.
Como pontos positivos os alunos consideram:
a) comodidade e facilidade de acesso aos conteúdos
b) fórum bastante positivo
c) cria motivação, organiza e facilita a tarefa de estudo
d) acesso aos trabalhos dos colegas e às discussões dos referidos trabalhos
e) maior interacção professor / aluno
Os pontos negativos referidos são fundamentalmente questões de natureza técnica (alguma dificuldade
em abrir certos documentos, lentidão e por vezes erro)
7.4. Análise de resultados
Face ao exposto consideramos os resultados bastante positivos e tal como os estudantes entendemos que
é fundamental que a componente on-line da disciplina se mantenha.

120

CASOS DE ESTUDO

8. CONCLUSÃO
8.1. Análise crítica do projecto tendo em conta os objectivos e as expectativas
Em nosso entender os objectivos propostos no início deste projecto foram alcançados, apesar de estarmos
conscientes do muito que se pode ainda desenvolver a este nível. No entanto, para primeira experiência
de uso de uma plataforma de e-learning, podemos considerar que as nossas expectativas foram
concretizadas. Por parte das professoras envolvidas, a aprendizagem e respectiva rentabilização de novas
técnicas multimédia, bem como um acompanhamento mais assíduo aos estudantes foi cumprida. Por
parte dos alunos, pensamos que uma maior motivação no acesso à plataforma, no sentido da participação
nos fóruns de discussão, da disponibilização de trabalhos e, no fundo, na participação da construção da
plataforma (curso), constituiu-se como um aumento de participação / responsabilização no seu processo
de aprendizagem.
9. TRABALHO FUTURO
Tencionamos prosseguir e desenvolver este trabalho agora iniciado ao nível da utilização e criação de
novas ferramentas de trabalho, da criação de materiais mais complexos, do entendimento do impacto
do e-learning na real melhoria do ensino, e tudo isto, fundamentalmente, através de um aumento da
participação dos estudantes, numa tentativa de os comprometer, e de os tornar também ‘produtores’ da
plataforma (curso), e de não se situarem exclusivamente na perspectiva de ‘consumidores’ daquilo que lá
é colocado. Em suma, serem co-responsáveis pela sua formação.
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INTEGRAÇÃO DA DISCIPLINA DE APRENDIZAGEM MOTORA NA PLATAFORMA LUVIT
(Maria Olga Fernandes Vasconcelos)
1. IDENTIFICAÇÃO DA DISCIPLINA
Nome da disciplina: Aprendizagem Motora
Tipo: Anual
Plataforma: LUVIT
N.º Alunos: 154
Docente ou Equipa docente: Maria Olga Fernandes Vasconcelos
2. CONTEXTUALIZAÇÃO
Este artigo reflecte sobre uma experiência de utilização da Internet, utilizando a plataforma LUVIT, no
âmbito da disciplina de Aprendizagem Motora enquadrada no 3º ano do plano de estudos da licenciatura em
Desporto e Educação Física da Faculdade de Ciências do Desporto e de Educação Física da Universidade
do Porto
2.1 Descrição da disciplina
A disciplina de Aprendizagem Motora considera os processos internos associados com a prática ou com
a experiência que conduzem a um ganho relativamente permanente na capacidade de prestação motora
e orienta-se para a compreensão dos mecanismos e condições de aprendizagem, instrução e prática que
conduzem ao sucesso na aquisição e desempenho das habilidades motoras.
Esta disciplina é anual. A sua leccionação é realizada em aulas teóricas (1 hora por semana, 25 horas
anuais previstas) e em aulas práticas (1 hora por semana, 25 horas anuais previstas). Os objectivos
gerais da disciplina são: (i) Compreender a Aprendizagem Motora como área de estudo das Ciências
do Desporto e da Educação Física; (ii) Compreender a terminologia básica utilizada no estudo da
Aprendizagem Motora e a sua aplicação na prática do desporto e da educação física; (iii) Conhecer
as teorias gerais da Aprendizagem Motora; (iv) Conhecer os processos e mecanismos fundamentais da
prestação motora e da Aprendizagem Motora; (v) Compreender a importância do estudo das diferenças
individuais para o desempenho das habilidades motoras; (vi) Compreender as relações entre os vários
conceitos transmitidos; (vii) Associar os conceitos aprendidos no âmbito da Aprendizagem Motora com
outros de alguma forma relacionados, e que foram adquiridos em disciplinas que, num posicionamento
transversal ou vertical, possuem afinidades com a de Aprendizagem Motora.
O estudo da modificação voluntária e controlada do comportamento será abordado numa perspectiva
ecológica (Krebs, 1995), considerando sempre essa modificação como o produto da interacção do
indivíduo com o meio envolvente. Esta interacção deverá pautar-se por princípios de formação humana e
científica, para que as questões da Aprendizagem Motora sejam abordadas através de um acto pedagógico
eficiente e adequado ao enquadramento em questão (Aprendizagem Motora num enquadramento de
formação corporal de base, num enquadramento de lazer e recreação ou num enquadramento de desporto
de rendimento).
2.2 Estratégias de ensino adoptadas antes de integrar o Projecto E-learningUP|2003
Nas aulas magistrais os conteúdos programáticos eram transmitidos de forma essencialmente expositiva,
sendo utilizados os meios audiovisuais com o objectivo de melhorar o processo de transmissão dos
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conteúdos teóricos. Entre esses meios é de destacar o Data show, em conjugação com software de
apresentação multimédia, pois esta forma de transmitir os conteúdos revelado um veículo simples e
cativante.
Quando se justifica, essa forma expositiva é acompanhada de exemplos de situações e ou de estudos de
carácter experimental na área em questão, sendo os resultados analisados e discutidos. Pretende-se ainda
criar hábitos de uma reflexão permanente sobre os conteúdos que vão sendo transmitidos, assim como
relacioná-los com os conteúdos das áreas curriculares com afinidades com a disciplina de Aprendizagem
Motora. A partir da reflexão, procura-se criar momentos de debate.
Nas aulas práticas os alunos participavam activamente familiarizando-se com os vários instrumentos e
procedimentos de pesquisa laboratorial no âmbito da Aprendizagem Motora.
Estas aulas procuravam também esclarecer, na prática, alguns dos problemas levantados nas aulas
teóricas, constituindo assim um modo de aprofundar essas questões.
2.3 Descrição da utilização das TIC antes de integrar este projecto, incluindo informação a materiais
on-line já existente
Para além do suporte bibliográfico mais ortodoxo, pretendemos que os alunos aprendam a dominar e
a investigar fontes de referência por via electrónica. No tempo presente, qualquer matéria de estudo
ou de investigação deverá passar pela pesquisa do que, no Mundo, se conhece a esse respeito de forma
muito recente. Sendo assim, os alunos foram submetidos a uma formação básica no sentido de aprender
a “navegar” nas seguintes bases de dados, que consideramos possuírem informação importante no
domínio da Aprendizagem Motora: Current Contents, PsycLIT Database, Psyinfo, Sports Discus, Web of
knowledge, Academic Schearch, A to Z, B-on. Foram dados ainda a conhecer aos alunos alguns sites na
Internet que consideramos interessantes no domínio da World Wide Web.
- Theories of Motor Learning. The Metropolitan State College of Denver.
[On-line]: clem.mscd.edu/~broida/hps450/chapter_outlines/ chapter3.html
- Terms & Concepts Related to Motor Learning , School of Education and Allied Studies.
[On-line]: www.bridgew.edu/depts/EdAllied/Syllabi/PE217.htm
- Magill’s recent publications ,College of Education. Louisiana State University.
[On-line]: appl003.lsu.edu/educ/kines.nsf/$Content/Richard+Magill,+PhD?OpenDocument
- Richard R. Danielson.
[On-line]: danielson.laurentian.ca/drdnotes/note2206.htm
- Handedness Research Institute
[On-line]: http://handedness.org/
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2.4 Dados estatísticos de anos anteriores relativos à disciplina
2001/2002
Componente teórica
Esta avaliação representou 60% da nota final do aluno.

Quadro 1. Indivíduos que cumpriram com sucesso a componente teórica da avaliação.

Componente prática
Esta avaliação representou 40% da nota final do aluno.

Quadro 2. Indivíduos que cumpriram com sucesso a componente prática da avaliação.

Quadro 3. Indivíduos que cumpriram com sucesso a avaliação a Aprendizagem Motora.

Na Fig. 1 apresento os valores médios dos vários parâmetros que compõem a avaliação à disciplina de
Aprendizagem Motora, relativamente aos alunos que realizaram com sucesso a disciplina.
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Fig. 1. Valores médios dos parâmetros de avaliação à disciplina de Aprendizagem Motora, relativamente aos
alunos que realizaram com sucesso a disciplina.

2002/2003

Quadro 4. Indivíduos que cumpriram com sucesso a avaliação a Aprendizagem Motora

2003/2004

Quadro 5. Indivíduos que cumpriram com sucesso a avaliação a Aprendizagem Motora
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3. MOTIVAÇÃO
3.1 Motivação para aderir ao projecto
A motivação para aderir a este projecto foi, inicialmente, o confronto com uma nova ferramenta de
ensino/aprendizagem com um forte cunho interactivo, sugerindo uma fácil utilização, não pressupondo
muitos conhecimentos técnicos e com um aspecto gráfico atraente. Com um melhor conhecimento
da plataforma, outras motivações foram surgindo como, por exemplo, a possibilidade de organizar,
pela nossa parte (professores), a informação a disponibilizar aos alunos de uma forma melhor e mais
atraente. A adesão a este projecto fez-nos também sentir uma maior responsabilidade na informação que
é disponibilizada aos alunos, quer no que respeita aos conteúdos da disciplina quer em relação à sua
apresentação gráfica. A possibilidade de os conteúdos poderem ser disponibilizados aos alunos de uma
forma mais rápida e interactiva e o facto de podermos comunicar com eles de uma forma mais estreita
e pessoal, “em tempo real”, foram outras motivações presentes. A possibilidade de podermos retirar
informação estatística, no sentido de conhecer os alunos que mais e menos acedem, ao que acedem e
quantas vezes acedem foi ainda mais uma razão que nos fez aderir a este projecto. Algumas motivações
da nossa parte partiram ainda de um foco mais centralizado no interesse dos alunos, nomeadamente:
(i) levar os alunos a contactar diferentes línguas, permitindo-lhes conhecer a terminologia relativa ao
domínio da Aprendizagem Motora e as respectivas designações técnicas, nos idiomas mais usados na
construção teórica e no campo da investigação em Aprendizagem Motora; (ii) levar os alunos a interagir
com alguns sites e bases de dados na Internet, através dos endereços que lhes são fornecidos no domínio
da plataforma, e os quais consideramos interessantes no domínio da World Wide Web.
3.2 Expectativas iniciais
Foi nossa expectativa inicial aprender uma nova ferramenta que torne o processo de ensino/aprendizagem
mais eficaz e atraente, tendo por base três pensamentos: o de Abel Salazar (“Um médico que só sabe
medicina nem medicina sabe”, o que, adaptando, leva-me a pensar que “Um professor que só sabe
Aprendizagem Motora nem Aprendizagem Motora sabe”); o de Agostinho da Silva (“Ensinar é a melhor
maneira de aprender”); e, finalmente, o de um anónimo (“Diz-me e eu esquecerei; ensina-me e eu
recordar-me-ei; envolve-me e eu aprenderei”).
4. OBJECTIVOS
4.1 Identificação dos objectivos
A - Organizar melhor e de uma forma mais atraente a informação a disponibilizar aos alunos
B - Poder comunicar com os alunos de uma forma mais estreita e pessoal
C - Poder comunicar com os alunos “em tempo real”
D - Solicitar aos alunos a colocação na plataforma dos seus trabalhos de investigação relativos à avaliação
da componente prática da disciplina de Aprendizagem Motora
E - Retirar informação estatística, no sentido de conhecer os alunos que mais e menos acedem, ao que
acedem e quantas vezes acedem
4.2 Monitorização dos objectivos
A - Organizar melhor e de uma forma mais atraente a informação a disponibilizar aos alunos: as aulas
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foram organizadas em pastas separadas, em função do seu teor teórico ou prático. A informação no
âmbito do Laboratório de Aprendizagem e Controlo Motor mereceu a atribuição de uma pasta onde
foram criados vários ficheiros correspondentes aos diversos temas adstritos ao Laboratório: docentes,
objectivos, enquadramento, Instrumentarium de investigação. Foi ainda criada uma pasta com permissão
de publicação por parte dos alunos e uma outra com informação específica dirigida aos alunos ERASMUS.
Algumas aulas (em formato Word) foram acompanhadas por ficheiros PowerPoint, cujo objectivo era o de
realçar e tornar mais atraentes os conteúdos mais importantes das mesmas. Os sumários concernentes às
aulas teóricas e práticas foram descritos semanalmente e organizados mensalmente, tendo sido reunidos
em duas pastas distintas: uma para os sumários das aulas teóricas e outra para os das aulas práticas
B - Poder comunicar com os alunos de uma forma mais estreita e pessoal: foram enviados ao longo do
ano mailes informativos aos alunos e ocorreram algumas situações de troca de mensagens dentro da
plataforma.
C - Poder comunicar com os alunos “em tempo real”: além das mensagens trocadas no âmbito da
plataforma, não se realizou qualquer sessão de chat.
D – Solicitar aos alunos a colocação na plataforma dos seus trabalhos de investigação relativos à
avaliação da componente prática da disciplina de Aprendizagem Motora: por causa de problemas técnicos
decorrentes do acesso dos alunos à plataforma no que respeita à publicação dos seus trabalhos, este
objectivo não se concretizou. O facto de os alunos terem apenas uma semana, no final do ano lectivo,
para publicarem os seus trabalhos na plataforma, devido aos prazos estabelecidos entre a sua entrega e a
saída da nota, levou a que não houvesse tempo de resolver os referidos problemas.
E - Retirar informação estatística, no sentido de conhecer os alunos que mais e menos acedem, ao que
acedem e quantas vezes acedem: a informação estatística foi sendo consultada ao longo do ano lectivo,
e incentivados os alunos que nunca recorreram à plataforma ou que o faziam raramente, a incrementar a
sua assiduidade.
4.3 Alterações aos objectivos iniciais
A única alteração concernente aos objectivos inicialmente estabelecidos reportou-se à entrega em mão
dos trabalhos práticos de investigação no âmbito da avaliação da componente prática da disciplina, em
vez de estes terem sido publicados pelos alunos na plataforma dentro da pasta criada para o efeito.
5. MODELO/ESTRATÉGIA
1. Descrição do modelo/estratégia utilizado
Utilizei a plataforma LUVIT como estratégia de aquisição de competências no processo de ensino/
aprendizagem na disciplina de Aprendizagem Motora.
Foram disponibilizados os seguintes materiais na plataforma:
- Programa da disciplina: Conteúdos e objectivos centrais da disciplina de Aprendizagem Motora;
Orientação pedagógica e métodos de ensino; Apresentação do Programa da Disciplina de Aprendizagem
Motora; Conteúdos programáticos; Material Bibliográfico de Apoio; O Processo de Avaliação.
- Informação sobre os docentes que leccionam a disciplina.
- Sumários das aulas teóricas e das aulas práticas: Os sumários foram apresentados em templates criados
para o efeito, correspondendo cada template a um mês do ano lectivo e proporcionando a seguinte
informação: número da aula; data; conteúdos e referências bibliográficas.
- Aulas teóricas: fundamentalmente em ficheiros de formato Word (convertidos para PDF) mas englobando
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também ficheiros em PowerPoint (convertidos para PDF), no sentido de proporcionar aos alunos uma
orientação e uma sintetização das ideias relativamente aos conteúdos teóricos explanados nas aulas
magistrais.
- Aulas práticas: protocolos laboratoriais e metodologia experimental no sentido da familiarização com
os vários instrumentos e procedimentos de pesquisa laboratorial no âmbito da Aprendizagem Motora.
Apresentação de sites interessantes no domínio da investigação científica em Aprendizagem e Controlo
Motor. Ficheiros de formato Word (convertidos para PDF) e ficheiros em PowerPoint (convertidos para
PDF).
- Laboratório de Aprendizagem e Controlo Motor: informação sobre a importância e o enquadramento
do Laboratório de Aprendizagem e Controlo Motor na FCDEF-UP; objectivos operacionais e objectivos
estratégicos; linhas de investigação; meios materiais; trabalhos desenvolvidos ou em desenvolvimento.
- Normas para a redacção e publicação de trabalhos científicos.
- Informações sobre sites on-line.
Foram criados 45 documentos em Word (pdf) e 2 documentos em PowerPoint (pdf).
A apresentação dos documentos na plataforma, no geral e de uma forma mais pormenorizada, foi a
seguinte:
2. Estratégia de integração on-line
O GATIUP apresentou as plataformas de e-learning aos docentes da faculdade, aliciou-os no sentido da
sua adesão e demonstrou disponibilidade para o esclarecimento de dúvidas. Foi dado todo o apoio técnico
e os problemas que surgiram neste domínio foram de imediato resolvidos pelo Gabinete.
Neste ano lectivo não foram desenvolvidas animações, simulações ou quizzes, apesar de o gabinete ter
fornecido algumas orientações gerais (que posteriormente seriam aprofundadas para os docentes que o
solicitassem) no sentido de uma melhor utilização multimédia no ensino. A formação oferecida, assim
como o acompanhamento prestado ao docente em todas as fases do processo de colocação da disciplina
on-line foi suficiente para a utilização autónoma da plataforma.
Foi disponibilizado ainda material de apoio apropriado para uma utilização eficaz da plataforma.
3. Pontos fortes e pontos fracos do modelo escolhido
Pontos fortes:
- Obrigatoriedade, por parte do docente, de uma melhor estruturação e clareza dos conteúdos que
disponibiliza, assim como uma maior preocupação com a organização e apresentação gráfica desses
mesmos conteúdos.
- Disponibilização mais rápida e interactiva dos conteúdos.
- Facilidade na comunicação professor-aluno.
- A informação estatística que é retirada da plataforma, no sentido de conhecer quem acede, ao que acede
e quantas vezes acede.
Pontos fracos:
- Problemas técnicos, por parte dos alunos, na utilização à distância (de casa, por exemplo) da
plataforma.
- Acessibilidade à plataforma, por parte dos alunos, apenas para aqueles que possuem meios para o
fazer.
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6. ORGANIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO
6.1 Como é que o projecto foi organizado?
Através de reuniões na faculdade, dirigidas por alguns dos membros do gatiup e assistidas pelos docentes,
os quais, após algumas directrizes no âmbito do funcionamento das plataformas, foram convidados
a elas aderirem. Em relação à disciplina de Aprendizagem Motora, especificamente, após a minha
adesão ao projecto, iniciei reuniões com a Dra. Isabel Martins do GATIUP no sentido de aprender a
organizar a informação que iria ser colocada na plataforma. Depois de a informação estar organizada e
disponibilizada, foram preparadas reuniões com os alunos e com a Dra. Isabel Martins no sentido de os
orientar no acesso à plataforma.
6.2 Quem é que participou?
A docente da disciplina de Aprendizagem Motora, os alunos do 3º ano da licenciatura em Desporto e
Educação Física da Faculdade de Ciências do Desporto e de Educação Física da Universidade do Porto
e a Dra. Isabel Martins do GATIUP.
6.3 Que recursos foram utilizados?
Recursos técnicos e ensinamentos teóricos que foram permitindo o domínio e a gestão da plataforma.
Aprendi, por exemplo, a minimizar as fotos utilizadas em ficheiros PowerPoint.
7. RESULTADOS
7.1 Dados estatísticos de utilização da plataforma
Alunos inscritos: 154; alunos que nunca acederam: 85; alunos on-line: 69; percentagem de alunos on-line
por inscritos: 44.81%; hits totais: 7331; hits por aluno:106.25; tempo on-line: 101h 37’ 00’’; tempo online por aluno: 1h 28’ 22’’. Interpretamos os valores elevados dos alunos que nunca acederam à plataforma
como sendo decorrentes de problemas técnicos, por parte destes, na utilização desta à distância (de casa,
por exemplo).
A disponibilização tardia do inquérito pedagógico na plataforma (semana anterior à da finalização das
actividades de lectivas) teve como consequência a ausência da sua entrega por parte dos alunos.
7.2 Resultados dos inquéritos pedagógicos
Dos 154 alunos inscritos na disciplina, apenas 6 responderam ao inquérito pedagógico. De um modo
geral as respostas são positivas.
Como pontos positivos os alunos referiram:
- Comodidade e facilidade de acesso aos conteúdos
- Conteúdos com um aspecto gráfico mais agradável
- A tarefa de estudo torna-se mais motivante e organizada
- Maior interacção professor / aluno
Os pontos negativos mencionados referem-se sobretudo a questões de natureza técnica (lentidão nos
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downloads, alguma dificuldade em abrir certos documentos e a ocorrência de alguns erros).
7.3 Análise de resultados
- O reduzido número de alunos que respondeu ao inquérito pedagógico decorreu do facto de este ter
sido disponibilizado apenas na última semana de aulas. De futuro, terei este dado em consideração e
disponibilizarei mais cedo os inquéritos.
- De qualquer modo, e face aos resultados recolhidos, consideramos estes bastante positivos. Tal como os
alunos, entendemos que é fundamental que a componente on-line da disciplina se mantenha.
8. CONCLUSÃO
A componente on-line de qualquer disciplina é fundamental, pois cada vez mais a actividade docente
passa também por este tipo de comunicação. Por outro lado, é mais uma forma, ainda com a vantagem
de “estar na ordem do dia”, de motivar o professor a disponibilizar os conteúdos da disciplina e de
motivar os alunos a aceder a esses conteúdos. Sendo assim, esta foi uma experiência extremamente
enriquecedora para ambas as partes, pois quer a professora quer os alunos aprenderam e desenvolveram
novas e complexas relações e competências na exploração deste novo e interessante recurso no âmbito
das técnicas de ensino/aprendizagem.
9. PERSPECTIVAS FUTURAS
Pretendo, por exemplo, na medida das possibilidades no que respeita aos recursos técnicos possíveis,
disponibilizar vídeos no âmbito das modalidades desportivas e das habilidades motoras no sentido de
partilhar com os alunos, através da plataforma, a análise cinética e cinemática dos movimentos. Ambiciono
ainda, através da análise de vídeos, relacionar os aspectos cinéticos e cinemáticos dos movimentos com
as questões do controlo motor e da aprendizagem motora.
Numa perspectiva de continuidade, pretendemos melhorar a disponibilização dos conteúdos da disciplina
e de outros aspectos com esta relacionados; introduzir fóruns com os alunos no sentido de promover
a reflexão e a discussão sobre a análise cinética e cinemática dos movimentos, observados através de
vídeos disponibilizados pela plataforma, em contextos diferenciados: desporto de rendimento, desporto
de reabilitação, desporto de lazer, aprendizagem e controlo de habilidades motoras em contexto escolar.
10. BIBLIOGRAFIA
Krebs, R. J. (1995) Teoria dos sistemas ecológicos. Knesis: Santa Maria, RS.
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CASO DE ESTUDO DE “DIREITO FISCAL II”
(Glória Teixeira)
1. IDENTIFICAÇÃO DA DISCIPLINA
Nome: Direito Fiscal II
Semestral: 2º semestre
Plataforma: WebCT
Nº de alunos: 20
Docente: Glória Teixeira
2. 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 2004-2005 utilizou-se, pela segunda vez e com o apoio indispensável do GATIUP (equipa
especializada da Reitoria em e-learning) o método e-learning, 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 2004-2005, participaram representantes
de grupos de consultadoria fiscal (Dr. Jaime Esteves, Partner PricewaterhouseCoopers, Porto), advocacia
forense (Dr. Ricardo Garção Soares, especialista em Direito Aduaneiro), escritório de advogados (Dra.
Constança Carrington, Morais Leitão, Galvão Teles, Soares da Silva & Associados), profissionais com
experiência em Direito Contabilístico (Dr. Duarte Barros, ROC, ex-inspector da DGCI), representantes
da magistratura (Desembargador Moisés Rodrigues, Tribunal Central Administrativo) e representantes da
administração fiscal (Dra. Odete Oliveira/ DGCI e Dr. Carlos Vicente/DGAIEC).
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 e IEC(s);
- Processo e procedimento tributário;
- Planeamento fiscal;
- Direito aduaneiro e,
- Direito Contabilístico.
Tratando-se de uma disciplina relativamente recente, com uma experiência de apenas 4 anos, não existem
dados estatísticos relevantes que possam revelar tendências ou fornecer orientações sólidas para o
futuro.
Não se abandonando 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.).
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3. 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 motivadora, permitindo aos estudantes um acesso
fácil e actualizado ás diferentes matérias, códigos, instruções, etc. A interacção foi visível especialmente
em conferências ou seminários desencadeados no âmbito da disciplina que culminaram na organização
de uma equipa de trabalho constituída por 6 estudantes, actualmente assistentes de investigação no CIJE
(Centro de Investigação Jurídico/Económica da FDUP).
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).
4. 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 à 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).
5. 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.
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6. 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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CASO DE ESTUDO DA “PÓS-GRADUAÇÃO EM DIREITO FISCAL”
(Glória Teixeira)
Na Faculdade de Direito da UP funciona um curso de pós-graduação em Direito Fiscal, curso anual, com
uma frequência de noventa (90) estudantes.
Nos anos de 2004-05, com o apoio indispensável do GATIUP (equipa especializada da Reitoria em elearning), aplicou-se pela primeira vez esta metodologia de ensino no âmbito do ensino pós-graduado na
FDUP, com recurso aos meios informáticos e Internet, tendo-se optado pela plataforma WebCT.
A coordenação do curso está a cargo de Glória Teixeira, Professora de Direito Fiscal da FDUP, que
assegura também os módulos de Princípios Fiscais, Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Colectivas
e Segurança Social.
A equipa docente é constituída por reputados especialistas nacionais, com experiência académica
e profissional na respectiva especialidade. Nas duas edições que tiveram lugar até ao momento,
participaram os seguintes docentes: Prof. Jorge Miranda, Prof. Freitas Pereira, Dra Maria Lourdes
Correia Vale, Prof. Nuno Sá Gomes, Prof. Saldanha Sanches, Prof. Casalta Nabais, Prof. Avelãs Nunes,
Prof. Bacelar Gouveia, Prof. Paulo Ferreira da Cunha, Prof. Costa Andrade, Conselheiros Almeida Lopes
e Pinto Ribeiro, Dr. José Rodrigues Jesus, Dra Odete Oliveira, Dr. Brigas Afonso, Dr. Ricardo Garção
Soares, Dr. João Amaral Tomaz, Dr. Diogo Feyo, Dr. Costa Alves, Dr. Jaime Esteves, Dr. Duarte Barros,
Dr. Francisco Ferraz e Dr. Carlos Vicente.
O curso de pós-graduação em Direito Fiscal cobre as seguintes temáticas:
- Princípios Constitucionais Fiscais;
- Impostos e Economia;
- Fiscalidade Internacional;
- Contencioso Fiscal;
- Direito Contabilístico;
- Segurança Social;
- Princípios e Jurisprudência Fiscal;
- UEM e as Políticas Públicas em Portugal;
- Tributação do Rendimento das Pessoas Singulares;
- Tributação do Rendimento das Pessoas Colectivas;
- Tributação do Património;
- Tributação da Despesa;
- Direito Penal Fiscal;
- Direito Aduaneiro;
- Gestão Fiscal;
- Infracções Tributárias e
- Impostos Especiais sobre o Consumo (IEC(s)).
Foi demonstrada uma forte motivação e interesse pelos docentes e estudantes deste curso, ao método de
aprendizagem seleccionado.
Não se abandonando o ensino presencial, a utilização dos meios informáticos e da Internet foi um auxiliar
precioso no início do curso, tendo-se transformado com o decorrer do tempo no principal instrumento de
trabalho do curso.
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
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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.).
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 motivadora, 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 pós-graduação e ainda pela criação de um
fórum onde foram tratados alguns assuntos de actualidade relevante. Este método revelou-se igualmente
muito útil para estudantes trabalhadores, a frequentarem as aulas em horário pós-laboral.
Para a prossecução dos objectivos de aprendizagem neste curso 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, IBFD, etc.) ou organizações internacionais (OCDE,
FMI e Banco Mundial).
O objectivo do curso de pós-graduação em Direito Fiscal é contribuir para a formação de quadros
especializados, privados e públicos, de elevada qualidade técnica e científica. A escolha da equipa
docente bem como o elenco das disciplinas do curso visaram atingir esse objectivo, tendo este sido
também confirmado pelo aumento do número de candidatos, na 2ª edição do curso.
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.
Dos dados estatísticos bem como dos resultados dos inquéritos pedagógicos sistematizados e apresentados
pelo GATIUP relativos a este curso, resulta um forte interesse e motivação por este modo de aprendizagem
no âmbito dos estudos jurídicos pós-graduados, inovador no contexto jurídico nacional, mas essencial
para uma sólida, contínua e actualizada formação de juristas.
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CASO DE ESTUDO DE “TEORIA GERAL DO DIREITO CIVIL”
(Regina Redinha)
1. IDENTIFICAÇÃO DA DISCIPLINA
Nome: Teoria Geral do Direito Civil
Disciplina Anual
Plataforma: WebCT
N.º Alunos: < de 150 alunos
Docente ou Equipa docente: Maria Regina Redinha
2. CONTEXTUALIZAÇÃO
2.1. Descrição da disciplina:
Estudo da Parte Geral do Código Civil Português. Propedêutica do Direito Civil. Iniciação e consolidação
da conceptuologia do Direito Civil Português.
2.2. Estratégias de ensino adoptadas antes de integrar o Projecto E-learningUP|2003:
Método tradicional de leccionação das aulas práticas e teóricas (expositivo e argumentativo).
2.3. Descrição da utilização das TIC antes de integrar este projecto, incluindo informação a
materiais on-line já existente:
Utlização intensiva para uso pessoal por parte da docente e para apresentações PowerPoint. Recurso a
bases de dados on-line, nomeadamente para consulta de legislação e jurisprudência. Consulta frequente
de sites de outras universidades e de instituições nacionais e estrangeiras com relevo na produção ou
tratamento de informações relevantes para as matérias leccionadas.
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2.4. Dados estatísticos de anos anteriores relativos à disciplina:

ANO LECTIVO 2001/02
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ANO LECTIVO 2003/04
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3. MOTIVAÇÃO
3.1. Motivação para aderir ao projecto:
a) Crescente importância e influência das TIC nas estratégias pedagógicas.
b) Estratégia para diminuição do insucesso escolar.
c) Aumento da motivação dos alunos.
d) Gosto pela experimentação.
e) Resultados obtidos nos anos anteriores tanto a nível pedagógico como a nível da motivação
f) Apresentação do projecto na FDUP
3.2. Expectativas iniciais : Cumprimento satisfatório da motivação exposta sob III.
4. OBJECTIVOS
4.1. Identificação dos objectivos
a) Melhoria dos índices de aproveitamento escolar, de motivação dos alunos, de eficiência pedagógica.
b) Maior interactividade e flexibilidade nas relações professor/aluno.
c) Melhoria das competências na utilização das TIC.
d) Promoção de hábitos de consulta de fontes diversificadas.
4.2. Monitorização dos objectivos
A monitorização dos objectivos foi sendo efectuada ao longo do ano tanto quantitativamente, através de
contagem do número de acessos, como qualitativamente, através da auscultação dos estudantes e das suas
solicitações e comentários.
4.3. Alterações aos objectivos iniciais
Não se verificou uma alteração dos objectivos iniciais, antes pequenos ajustamentos pontuais aos recursos
materiais, humanos e informáticos disponíveis.
5. MODELO/ESTRATÉGIA
5.1. Descrição do modelo/estratégia utilizado
A opção inicial pelo modelo utilizado foi fruto do aconselhamento técnico obtido junto do GATIUP.
Perante as alternativas que nos foram apresentadas pareceu-nos ser a plataforma WebCT a que melhor se
adequaria aos objectivos a que nos propunhamos.
Assim, optámos por seguir um modelo, tanto quanto possível apelativo, de extensão e complemento do
ensino tradicional na sala de aula, continuamente actualizado.
5.2. Estratégia de integração on-line/off-line
Tentamos que a componente on-line fosse, durante esta fase, marcada pela experimentação, um
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complemento da parte off-line. Não obstante, progressivamente foram sendo disponibilizados apenas
on-line grande parte dos materiais de estudo e de apoio à preparação da cadeira.
5.3. Pontos fortes e pontos fracos do modelo escolhido
Pontos fortes deste modelo foram:
a) a progressiva habituação dos estudantes à pluralidade de media e fontes sem ruptura radical com o
ensino clássico;
b) fácil adaptação dos utilizadores ao modelo;
c) compromisso útil entre inovação e renovação dos métodos pedagógicos.
Pontos fracos deste modelo foram
a) algumas carências técnicas para a contínua actualização dos conteúdos on-line.
b) escassez de recursos humanos para a a contínua actualização dos conteúdos on-line.
c) resistência de uma pequeníssima percentagem dos estudantes à utilização dos conteúdos on-line.
6. ORGANIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO
6.1. Como é que o projecto foi organizado?
O projecto foi organizado pela docente com o apoio técnico do GATIUP
6.2. Quem é que participou?
Para além da docente houve colaboração pontual para a feitura de conteúdos por parte de uma outra
docente. Foram igualmente cedidos conteúdos por parte de administradores de outros sites.
6.3. Que recursos foram utilizados?
Os recursos técnicos utilizados foram o computador pessoal da docente e ocasionalmente o computador
que lhe está afectado na Faculdade.
Quanto aos conteúdos, com excepção dos materiais cedidos, todos foram de elaboração da docente.
6.4. Descrição da utilização das plataformas
A plataforma WebCT foi a utilizada.
Foi utilizada sobretudo para disponibilização de materiais didácticos, tais como sumários desenvolvidos,
guião de apoio às aulas práticas, exercícios, listagens bibliográficas, legislação e jurisprudência.
Foi ainda utilizada acessoriamente como instrumento de acompanhamento do percurso lectivo, com
indicações de agenda, divulgação de notas, datas de realização de provas, etc.
Uma terceira vertente foi a comunicação professor/estudante através do correio electrónico, muitas vezes
em alternativa ai atendimento presencial. Acessoriamente foi utilizada a plataforma com fins de promoção
cultural interessante para a cadeira, nomeadamente através de sugestões de leitura, espectáculos ou
outras.
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7. RESULTADOS
7.1. Descrição dos produtos desenvolvidos durante o projecto
Os produtos desenvolvidos foram sobretudo textos de apoio com as finalidades já indicadas.
7.2. Resultados de utilização
Acreditamos ter sido muito satisfatória a utilização pelos destinatários.
• Pela nossa parte valoramos como muito positiva a experiência.
• Dados estatísticos de utilização das plataformas: não disponíveis
• Resultados dos inquéritos pedagógicos: não disponíveis
• Análise de resultados
Os resultados são positivos enquanto experiência pedagógica, tendo inclusive sido registada uma melhoria
na taxa de sucesso da disciplina.
8. CONCLUSÃO
8.1. Análise crítica do projecto tendo em conta os objectivos e as expectativas
Em nosso entender os objectivos foram alcançados, sem prejuízo de alguns melhoramentos a introduzir
e as expectativas foram largamente ultrapassadas sobretudo pela motivação adicional dos estudantes que
foi conseguida.
8.2. Trabalho futuro
Tencionamos prosseguir este trabalho e alargar o seu âmbito a novas disciplinas sob a nossa
responsabilidade, como aconteceu, pela primeira vez este ano com a disciplina de Direito do Trabalho,
bem como introduzir mais e melhores ferramentas de trabalho, prosseguindo o objectivo de aumentar o
peso da componente on-line sobre a componente off-line.
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CASO DE ESTUDO: PROBABILIDADES E ESTATÍSTICA NO PROJECTO E-LEARNINGUP|20042005
(Jorge Manuel Correia Pereira)
IDENTIFICAÇÃO DA DISCIPLINA
Nome: Probabilidades e Estatística
Semestral - 1º semestre
Plataforma: WebCT CE (login: jpereira_aluno / password: jpereira)
N.º Alunos: 298 (dos quais 192 acederam pelo menos uma vez ao WebCT)
Docente: Jorge Manuel Correia Pereira (Professor Auxiliar)
1. CONTEXTUALIZAÇÃO
Uma das disciplinas que participou no Projecto E-LearningUP|2003 foi Estatística da licenciatura em
Gestão da Faculdade de Economia. Esta disciplina era uma disciplina anual obrigatória, fazendo parte
do 2º ano do plano de estudos em vigor no ano lectivo de 2003/04. No ano lectivo de 2004/05 entrou
em vigor na Faculdade de Economia um novo plano de estudos. Neste novo plano de estudos todas as
disciplinas são semestrais e as aulas passaram a ser todas teórico-práticas. Desta forma, apareceram duas
disciplinas semestrais: uma designada por Probabilidades e Estatística, a funcionar no 1º semestre; e
outra designada por Estatística Matemática, a funcionar no 2º semestre.
Por causa desta reestruturação dos planos de estudo, uma das disciplinas que participou no Projecto ELearningUP|2004 foi Probabilidades e Estatística da licenciatura em Gestão da Faculdade de Economia.
Esta disciplina é uma disciplina semestral obrigatória, fazendo parte do 1º semestre do 2º ano do plano
de estudos em vigor a partir do ano lectivo de 2004/05, sendo portanto uma disciplina que faz parte da
formação básica essencial para um licenciado em Gestão por esta Faculdade.

Tabela 1 – Tabela com os números de inscritos, avaliados e aprovados e respectivos rácios nos anos lectivos de
1998/99 a 2003/04.

Esta disciplina no ano lectivo de 2004/05 tinha 298 alunos inscritos, contra 308 da disciplina de Estatística
no ano lectivo de 2003/04 (ver Tabela 1). Esta disciplina apresentou taxas de aprovação (aprovados
sobre avaliados) nos dois anos lectivos anteriores de 74.6% em 2003/04 e de 71.5% em 2002/03, mas a
percentagem de avaliados é muito baixa, sendo de 45.5% em 2002/03 (130 alunos avaliados) e de 44.8%
em 2003/04 (138 alunos avaliados).
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Nos anos lectivos anteriores a 2003/04, 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. As aulas práticas
os alunos são convidados a resolver exercícios com o auxílio de um docente, que depois nos casos em
que os alunos tinham mais dificuldade é apresentada uma resolução completa e comentada. Nesta altura,
a disciplina tinha desde alguns anos uma página própria [1] (esta página já está desactivada) 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.
No ano lectivo de 2003/04, o método de ensino foi alterado ligeiramente com a introdução da primeira
experiência de e-learning nesta disciplina [2] e [3]. Também foi o começo da introdução de acetatos em
algumas aulas teóricas como auxílio às aulas e torná-las mais ligeiras.
2. MOTIVAÇÃO
A principal motivação para continuar a 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. Claro que existe sempre a motivação de conseguir que a informação sobre a disciplina chegue
a alunos que por alguma razão não podem frequentar as aulas.
Desta forma, para tornar possível esta disponibilidade de informação era necessário que se construísse
uma plataforma de comunicação que tivesse as seguintes funcionalidades disponíveis:
– Possibilidade de ter acesso a mais informação que está mais protegida e mais bem organizada, que
não sendo deste modo há muitas reservas em ser disponibilizada para os alunos on-line;
– Possibilidade de ter acesso a provas de auto-avaliação em que os alunos podem avaliar os
conhecimentos adquiridos de forma rápida e automática;
– Possibilidade de ter acesso a questões sobre assuntos relacionados com a disciplina onde os alunos
poderão testar os seus conhecimentos e discutir com outros colegas a resolução destas questões;
– 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 on-line com os docentes ou outros colegas da disciplina, através do
chat.
3. 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 teórico-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
que é atribuído à disciplina pelos alunos, que neste momento é elevado, e pretendia-se que fosse
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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.
4. MODELO/ESTRATÉGIA
Uma plataforma de e-learning tem as seguintes facilidades que podem ser úteis para atingir estes
objectivos:
- Elaborar conteúdos on-line para melhor compreensão de alguns tópicos tradicionalmente mais difíceis
para os alunos;
- Elaborar testes de auto-avaliação on-line para os alunos conseguirem saber se estão a acompanhar a
matéria dada ou não;
- Colocar questões 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 optouse por manter WebCT na versão Campus Edition. 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.
5. ORGANIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO
Na elaboração da plataforma de e-learning para a disciplina de Probabilidades e Estatística participou o
regente da disciplina que, em coordenação com a equipa do GATIUP, criou um ambiente de e-learning
utilizando a plataforma WebCT CE [4], cuja a página de entrada corresponde à imagem da Figura 1.
Aproveitando-se a informação existente na página antiga da disciplina, foi reformulada a plataforma de
ensino à distância para alunos de Probabilidades e Estatística de Gestão.

Figura 1 – Página de entrada que se obtém em http://webct.up.pt/public/prob_estatistica/.
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Para os alunos acederem a esta página foi criado um login para todos os alunos inscritos na disciplina
e com uma palavra-chave igual ao login. Para ver a disciplina foi criado o login jpereira_aluno com a
palavra-chave jpereira.
Na Figura 2 apresenta-se a página de entrada da disciplina de Probabilidades e 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:

Figura 2 –Homepage da disciplina de Probabilidades e Estatística no WebCT.

– 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 correcções de testes;
– Informações - pasta (ver Figura 3) que inclui, entre outros tópicos, o programa da disciplina, as
regras de avaliação, a bibliografia e o horário;

Figura 3 – Pasta “Informações” da disciplina de Probabilidades e Estatística.
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– Apontamentos - pasta que apontamentos disponibilizados ao longo do ano (ver Figura 4) (sebentas,
acetatos, caderno de exercícios e apresentações em slide show (ver Figura 5));

Figura 4 – Pasta “Apontamentos” da disciplina de Probabilidades e Estatística.

– 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;
– Avaliação - pasta (ver Figura 7) que contém toda a informação relacionada com o processo de
avaliação, nomeadamente as provas que se vão realizando com as respectivas pautas e correcções,
provas de anos anteriores com correcções, as regras de avaliação, o regulamento de avaliação da
FEP;

Figura 5 – Conteúdos relativos a apresentações projectadas nas aulas de Probabilidades e Estatística.
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Figura 6 – Pasta “Trabalho” da disciplina de Probabilidades e Estatística.

Figura 7 – Pasta “Avaliação” da disciplina de Probabilidades e Estatística.

– Links para sites com dados - 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.
6. RESULTADOS
O resultado principal foi a implementação de uma futura plataforma de ensino à distância para
alunos de Probabilidades e 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 alunos com
alguma incapacidade física. No ano lectivo de 2003/04 houve uma aluna que fez a disciplina com uma
classificação boa e contou com a ajuda do e learning [3].
Neste ano lectivo de 2004/05 dos 298 alunos inscritos foram avaliados 178 dos quais 133 obtiveram
aprovação (ver Tabela 1 e Tabela 2). Houve um aumento do número de avaliados (mais 40 alunos
avaliados) e do número de aprovados (mais 30 alunos aprovados), mas termos percentuais houve um
aumento muito significativo dos avaliados tendo a taxa de aprovação não sofrido grandes alterações.
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Desta forma, resultou um maior número de aprovados como consequência do grande aumento do número
de avaliados.

Tabela 2 – Tabela com os números de inscritos, avaliados e aprovados e respectivos rácios no ano lectivo 2004/05
com a separação entre com acessos e sem acessos 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 acederam pelo menos uma vez (com acessos) e os
que nunca acederam (sem acessos) ao WebCT, existiam 192 alunos com acessos, e dos quais 147 foram
avaliados e destes 117 obtiveram aprovação. Neste caso, conclui-se que a taxa de aprovação foi 79.6%,
que é superior à taxa global de aprovação de 74.7%, e é claramente superior à taxa de aprovação de
51.6% que se verifica no grupo dos que nunca acederam (16 aprovados em apenas 31 avaliados).
Os 45 alunos com acessos que não foram avaliados, possivelmente fazem parte do grupo de alunos que
não acediam frequentemente à disciplina on-line, que pela análise dos acessos dos alunos se conclui que
eram em número significativo, ou como aconteceu com alguns, que acederam uma vez mas nunca mais
acederam à disciplina.
O número de hits por aluno foi cerca de 150, o que pendo ser um número muito bom considerando a
quantidade e o tipo de informação disponibilizada.
Quanto aos resultados do inquérito realizado no final do semestre para se obter as opiniões dos alunos,
responderam apenas 26 alunos e em geral as opiniões dos alunos são bastante favoráveis. A título de
exemplo apresentam-se algumas das respostas:
– “Facilidade de comunicação com o docente e elevada acessibilidade aos conteúdos da disciplina”;
– “Conteúdos disponíveis a qualquer hora”;
– “não encontro pontos negativos” (18 respostas)
– “pouco tempo dedicado da minha parte a usufruir de todo o conteúdo”
– Acha importante que esta disciplina mantenha uma componente on-line? Porquê?: “sim. Não só
esta mas deveriam ser todas”; “sim. Torna as aulas um pouco mais atractivas, dá uma maneira diferente
de expor o que há para aprender”; “óbvio, porque dá jeito quando se precisa de algo”.
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7. CONCLUSÃO
Com a informação disponível pode-se concluir que claramente o número de avaliados aumentou
e consequentemente o número de aprovados, e que este aumento foi essencialmente com alunos que
acederam à plataforma criada. Desta forma, pela análise dos números pode-se concluir que o esforço
realizado teve frutos em termos de interesse pela disciplina e respectivo aproveitamento pelos alunos.
Do mesmo modo, pela análise dos comentários dos alunos ao inquérito conclui-se continua a ser muito
apreciado a sua existência. Mas continua a ser necessário um esforço adicional para que todos os alunos
tenham necessidade de utilizar esta plataforma de ensino à distância.
O trabalho que foi feito é apenas o começo da criação de uma disciplina de ensino à distância, e que
poderá ter na componente on-line um forte complemento que será decisivo na melhoria do nível de ensino
e do interesse de outros alunos por esta disciplina. Assim como os conteúdos que sejam desenvolvidos
poderão ser utilizados pelos alunos mais tarde na sua formação para fazer uma revisão dos conceitos
dados nesta disciplina, que são importantes bases para disciplinas na área de Econometria, Métodos
Quantitativos, Análise de Dados, etc.
8. REFERÊNCIAS
[1] http://www.fep.up.pt/disciplinas/g203/g203.htm
[2] http://webct.up.pt/public/EST/
[3] Jorge Pereira, “Estatística (Gestão) no Projecto E-learningUP|2003-2004”, Actas do E
learningUP|2003-2004 – Um projecto Piloto na Universidade do Porto, pp. 65 71, ISBN 972 8025 27 0,
Porto, Portugal, Setembro 2004.
[4] http://webct.up.pt/public/prob_estatistica/
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ECONOMIA E DESENVOLVIMENTO REGIONAL - ESTUDO DE CASO: PROJECTO ELEARNINGUP|2004-2005
(Ana Paula Delgado, José da Silva Costa)
1. Identificação e descrição da disciplina

Quadro 1 - Ficha da disciplina

A disciplina de Economia e Desenvolvimento Regional (LEC 403) integra o tronco comum da licenciatura
em Economia da Faculdade de Economia do Porto (FEP), correspondendo a 3 unidades de crédito e a
6 ECTS. A disciplina é habitualmente leccionada no primeiro semestre, tendo uma carga horária de 4,5
horas por semana, distribuídas por três aulas teórico-práticas de 90 minutos.
Cabe à disciplina de Economia e Desenvolvimento Regional introduzir 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.
A disciplina requer uma abordagem interdisciplinar e conhecimentos prévios de teoria económica
(microeconomia, macroeconomia, teoria do crescimento) e de métodos quantitativos (estatística,
econometria). Tem como objectivo desenvolver as competências dos alunos na área da análise regional
e da identificação e implementação de medidas de política regional. Procura ainda sensibilizar os alunos
para a organização espacial da economia (como e porque é que emergem assimetrias regionais) e para a
identificação de medidas de compensação das disparidades regionais. Tratando-se de uma disciplina de
primeiro ciclo, presta especial atenção à teoria da localização, aos modelos de crescimento regional e aos
métodos e técnicas de análise regional.
Dada a duração da disciplina (semestral) 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 à apresentação de resultados de estudos sobre a realidade portuguesa, que utilizam os métodos
de análise regional leccionados.
2. Apresentação do plano de estudos
O plano de estudos da disciplina está estruturado em seis capítulos.
No primeiro capítulo, aborda-se o carácter a-espacial da corrente principal da teoria económica,
procurando responder a três questões principais: Porque é que o espaço foi marginalizado pela corrente
principal da Ciência Económica? Será que o espaço é economicamente neutro? Como é que o espaço
afecta os paradigmas dominantes da Economia? De seguida introduzem-se os conceitos de espaço
(económico) e de região. Por fim estudam-se métodos e técnicas de delimitação de regiões homogéneas e
polarizadas. Os métodos e técnicas de delimitação das regiões abordados na disciplina têm, no contexto
da economia espacial, um âmbito mais lato de aplicação e são ilustrados recorrendo a estudos de caso
sobre a economia portuguesa.
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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 final deste capítulo
os alunos deverão poder entender os fundamentos económicos das decisões de localização dos
agentes económicos e as consequências sobre a estrutura espacial da economia: Onde se localizam as
diferentes actividades? Porque se localizam nesses lugares? Quais as consequências dessas decisões de
localização?
No capítulo três, ao estudar-se a região como sistema de centros urbanos, recorre-se a conceitos e métodos
introduzidos no quadro da explicação da hierarquia urbana acentuando-se, em particular, a sua aplicação
ao ordenamento e planeamento do território na perspectiva do fornecimento de bens e serviços públicos.
A ilustração dos métodos de determinação da hierarquia urbana inspirados quer na teoria dos lugares
centrais quer na lei do escalonamento urbano faz-se recorrendo a estudos de caso sobre o sistema urbano
português. Procura-se ainda sensibilizar os alunos para a questão do equilíbrio da rede urbana e suas
implicações em termos da eficiência e equidade na oferta de bens e serviços públicos.
O capítulo seguinte aborda a problemática do crescimento e desenvolvimento regional, começando por
apresentar os contributos teóricos que relevam de uma análise de equilíbrio geral. Paralelamente são
introduzidos métodos e técnicas relevantes deste ponto de vista. Neste capítulo procura-se responder
às seguintes questões fundamentais: Porque diferem os níveis de rendimento, as taxas de desemprego,
entre as regiões? Porque crescem umas regiões mais rapidamente do que outras? Será que as regiões
convergem (ou divergem)?
No capítulo cinco examina-se, numa perspectiva de análise parcial, qual o papel desempenhado pelas
infra-estruturas e pelos serviços no desenvolvimento regional. Procura-se ainda mostrar como é que as
infra-estruturas e os serviços podem ser utilizados para fins de política de promoção do desenvolvimento
de regiões mais desfavorecidas e os problemas de implementação e condições de sucesso dessas
políticas.
Finalmente, no último capítulo, aborda-se a problemática das políticas e instrumentos para o
desenvolvimento regional numa perspectiva teórica. Identificam-se os principais objectivos e instrumentos
de política regional, caracteriza-se a evolução da política regional na União Europeia e em Portugal e, por
fim, refere-se ainda a questão da regionalização em Portugal.
3. Plano de estudos: módulos on-line
Na estruturação dos materiais colocados on-line, privilegiou-se o uso de um “table of contents” (Aulas),
com uma organização idêntica à do programa apresentado no ponto anterior. Procurou-se assim facilitar
o acesso dos alunos aos materiais, permitindo-lhes associar os sumários das aulas com os conteúdos
disponibilizados no curso on-line. Foram desenvolvidas apresentações de power point para todas as aulas.
Essas apresentações foram disponibilizadas com alguma antecedência relativamente às aulas presenciais
correspondentes. Verificou-se que os alunos imprimiam as apresentações e que as usavam nas aulas,
completando os conteúdos on-line com a apresentação da matéria pelo professor. As apresentações foram
disponibilizadas em formato pdf, a preto e branco, com duas opções: um slide por página e folhetos com
três slides por página.
Em alguns módulos, desenvolveram-se outras ferramentas de estudo e de aprendizagem, recorrendo
para o efeito à criação de um glossário, um banco de imagens, simulações e hiperligações a estudos
disponíveis on-line.
Nos quadros seguintes apresenta-se o plano de estudos, capítulo a capítulo, indicando, aula a aula, os
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módulos correspondentes disponíveis on-line. O programa apresentado nos quadros 2 a 7 corresponde
ao programa efectivamente leccionado. Como resulta da consulta dos quadros foram desenvolvidos
materiais para todas as aulas. Esses materiais incluem os ficheiros pdf que reproduzem as apresentações
em power point utilizadas nas aulas presenciais, com recurso aos meios disponíveis nas salas de aula da
FEP, bem como textos complementares ao livro adoptado, exercícios, imagens e exemplos que ilustram
os conceitos e/ou os métodos e técnicas estudados. Incluem ainda modelos de simulação de apoio à
teoria da localização. Um desses modelos foi desenvolvido especialmente para a disciplina pelos técnicos
do GATIUP. Sempre que possível foram incluídas ligações a outras páginas, aproveitando materiais
desenvolvidos noutros contextos e explorando as sinergias dos recursos electrónicos disponíveis e
acessíveis aos alunos, na Faculdade.
Ao longo do ano lectivo iniciou-se a construção de um glossário de termos e conceitos básicos, que
se espera poder completar nos anos seguintes. Foram também disponibilizados no curso on-line, os
enunciados e grelhas de correcção dos testes, quer do ano corrente quer do ano transacto, bem como os
resultados do processo de avaliação contínua e por exame final.
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Quadro 2 – Capítulo 1: Plano de estudos e módulos on-line
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Quadro 3 – Capítulo 2: Plano de estudos e módulos on-line
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Quadro 4 – Capítulo 3: Plano de estudos e módulos on-line

Quadro 5 – Capítulo 4: Plano de estudos e módulos on-line
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Quadro 6 – Capítulo 5: Plano de estudos e módulos on-line

Quadro 7 – Capítulo 6: Plano de estudos e módulos on-line

4. Estratégia de integração da componente on-line com as aulas presenciais
A disciplina de Economia e Desenvolvimento Regional tem um rácio aluno/docente elevado. Esta situação
foi agravada no ano lectivo em análise, uma vez que a redução do número de anos da licenciatura de 5
para 4, concentrou nesta disciplina um número de alunos equivalente a dois anos.
O carácter semestral da disciplina e a natureza das matérias leccionadas, em aulas teórico-práticas, não
permite acompanhar a progressão dos alunos e muito menos, no ano lectivo transacto, a realização de
trabalhos, individuais ou de grupo. Em consequência as aulas são essencialmente expositivas.
A estratégia pedagógica adoptada assenta na apresentação articulada dos conteúdos programáticos e
na respectiva ilustração, realçando os objectivos de cada unidade lectiva, os conceitos fundamentais e
procurando sugerir leituras e consultas de aprofundamento dos temas abordados.
O curso on-line representa uma etapa num processo iniciado há já algum tempo, de utilização sistemática
e gradual de recursos baseados nas novas tecnologias de comunicação. Muitos dos avanços realizados
resultaram do estímulo dos alunos, impondo a busca de soluções que permitissem reunir coerentemente
todos os materiais necessários ao processo de ensino / aprendizagem e garantir aos alunos o acesso
generalizado e em igualdade de circunstâncias, a esses materiais. Como se escreveu no caso de estudo das
disciplinas de Economia e Desenvolvimento Regional e Economia Urbana, apresentado no I Workshop
E-learningUP 1 “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” (pp.43).
1 Posteriormente publicado em IRICUP (2004), “E-learningUP|2003-2004: Um projecto piloto na Universidade do Porto”, Porto.

163

E-LEARNING UPORTO | 2004.2005

Os materiais produzidos foram utilizados durante as aulas presenciais, recorrendo aos computadores e
projectores existentes na FEP. Optou-se, desde o início, por desenvolver uma única apresentação por
aula. Deste modo, independentemente da turma que frequentavam, os alunos puderam dispor do mesmo
conjunto de materiais o que contribui para a uniformização dos conteúdos programáticos e gerou sinergias
importantes ao nível do trabalho de preparação das aulas, pela equipa docente.
O esforço realizado no sentido de publicar no curso os materiais de apoio a cada aula presencial, antes da
aula, permitiu aos alunos usar esses materiais para tirar apontamentos, durante as aulas.
O recurso a materiais disponíveis em páginas electrónicas de instituições nacionais que intervêm no
domínio do desenvolvimento regional e do ordenamento do território, permitiu ilustrar, com casos
concretos, conceitos e métodos e técnicas de análise e aprofundar o conhecimento da realidade portuguesa,
por parte dos alunos. Estes elementos, bem como os modelos de simulação referidos no quadro 3, foram
usados nas aulas, tirando proveito das possibilidades de ligação on-line das salas de aula.
Procurou-se dinamizar o uso da plataforma pelos alunos, disponibilizando na plataforma os testes dos
anos anteriores. Ao longo do ano foram sendo criados “organizers” com os enunciados dos testes de
avaliação contínua e final. Foram também aí publicadas as grelhas de correcção dos testes.
Idêntica estratégia foi utilizada para a publicação dos resultados do processo de avaliação, os quais foram
sempre publicados on-line, antes de afixados na FEP.
As ferramentas de correio electrónico foram utilizadas para divulgar avisos, informações várias, publicar
calendários de avaliação.
Deste modo, foi possível oferecer, ao longo de cada semana, “novidades” na plataforma, estimulando o
seu uso regular pelos alunos.

Quadro 8 – Pontos fortes e pontos fracos do modelo escolhido
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5. Organização e recursos
O curso on-line apresentado neste caso de estudo, resulta do esforço continuado da equipa docente e dos
técnicos que na Faculdade de Economia do Porto, numa primeira fase, e no Gabinete de Apoio para as
Novas Tecnologias na Educação da Universidade do Porto, nas fases ulteriores, criaram as condições
técnicas para a construção do curso on-line, o desenvolvimento de determinados conteúdos e a resolução
atempada dos problemas de acesso dos alunos.
No ano 2004-2005 o projecto mobilizou recursos humanos da FEP e do GATIUP. No desenvolvimento do
projecto foram usados os recursos informáticos da FEP e da UP.
6. Resultados
6.1. Produtos desenvolvidos durante o projecto
Ao longo do ano foram produzidos e/ou actualizados várias dezenas de documentos, nem todos integrados,
directamente, no curso on-line. Apresenta-se no quadro 9 um pequeno resumo do tipo e do número de
documentos integrados no curso on-line.

* Os documentos assinalados foram disponibilizados no curso mas não foram elaborados pela equipa docente
** Desenvolvida pelo GATIUP
*** Documentos elaborados no quadro da disciplina

Quadro 9 – Documentos produzidos, actualizados e /ou disponibilizados
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6.2. Dados estatísticos de utilização da plataforma

Fonte: GATIUP

Quadro 10 – Dados estatísticos de utilização da plataforma

As estatísticas de acesso à plataforma revelam que, em média, 66% dos alunos inscritos acedeu pelo menos
uma vez ao curso on-line. Cruzando a informação da plataforma com a informação relativa à avaliação,
dos 334 alunos que acederam pelo menos uma vez à plataforma, 85% apresentaram-se a avaliação, sendo
a taxa de aprovação, calculada sobre o número de alunos que se submeteram a avaliação, de 94%. De
registar ainda que todos os alunos que se submeteram a avaliação visitaram a plataforma.
Confrontando os dados do quadro 10 com as estatísticas de acesso no ano de 2003-2004 2, observa-se um
acréscimo muito significativo quer do número de alunos activos na plataforma, quer do número médio
de hits por aluno (de 37 para 175).
Os materiais de apoio às aulas foram visitados pelos alunos com elevada frequência, observando-se um
número médio de hits por página próximo do número de alunos que, à data considerada, tinha acedido
pelo menos uma vez à plataforma.
Finalmente, o gráfico seguinte evidencia uma maior intensidade de acesso até Dezembro. Note-se que
o ano lectivo teve início em Setembro e que a maior parte dos alunos optou por avaliação contínua,
tendo realizado testes intercalares em Novembro e em Dezembro. Acresce que as aulas terminaram em
Dezembro, pelo que em Janeiro e Fevereiro a maior parte dos acessos deve estar relacionada com a
consulta de testes e de resultados de avaliação.

2 Consultar a tabela 6, pp. 47 in IRICUP (2004)
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Gráfico 1 – Distribuição dos hits

6.3. Resultados do inquérito pedagógico
O número de alunos que respondeu ao inquérito pedagógico não é muito elevado, obtendo-se uma taxa de
resposta da ordem dos 23%. Do conjunto dos alunos que responderam ao inquérito, 22% classificaramse como estudantes trabalhadores, percentagem muito elevada quando comparada com o peso relativo
destes estudantes no número total de alunos da disciplina.
Os estudantes acedem ao curso a partir de equipamentos disponíveis quer na faculdade (82%) quer em
casa (80%), parecendo usar, indiferentemente, um ou outro local de acesso.
Os alunos que responderam ao inquérito usam fundamentalmente o computador para pesquisa (96%)
e para correio electrónico (93%), consideram que têm facilidade de acesso à Internet (96%), acedem
por ADSLdsl (39%) ou por cabo (30%) e consideram ter um nível bom (42%) ou médio (56%) de
conhecimentos de informática. Acedem à plataforma com elevada frequência: 46% declaram aceder duas
ou três vezes por semana e 35% pelo menos uma vez por semana.
No quadro 11 apresenta-se uma síntese dos principais resultados do inquérito pedagógico. Os alunos
consideram que é fácil aceder à plataforma, que esta é rápida e fácil de usar e que tem um aspecto gráfico
agradável. No que refere às questões relacionadas com o conteúdo da plataforma e o contributo para o
processo de aprendizagem os alunos que responderam ao inquérito consideram que é fácil aceder aos
materiais disponibilizados e que a estrutura do curso permite encontrar os materiais com facilidade, que
há coordenação entre a componente on-line e as aulas presenciais e que a actualização dos conteúdos
é feita regularmente. Consideram ainda que o curso on-line afecta positivamente o seu desempenho na
disciplina, aproxima os professores dos alunos, incentiva os docentes a disponibilizar mais informação e
os alunos a investir na disciplina.
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Fonte: GATIUP

Quadro 11 – Principais resultados do inquérito pedagógico

O inquérito pedagógico comporta ainda um conjunto de questões mais qualitativas, de resposta aberta.
Da leitura das respostas é possível concluir que os alunos consideram como principal ponto positivo a
acessibilidade à informação: facilidade, rapidez e universalidade de acesso são referidos frequentemente.
Referem ainda como pontos positivos a compilação dos materiais, o acesso a informação diversificada e
complementar, o acesso aos testes (enunciados e grelhas de correcção) e aos resultados de avaliação. A
maior parte dos alunos não encontra pontos negativos significativos. Os que assinalam pontos negativos
tendem a referir problemas de acesso.
A totalidade dos alunos que respondeu ao inquérito considera que a disciplina deve manter uma componente
on-line, referindo vantagens associadas à facilidade de acesso à informação relevante, ao contributo da
plataforma para o seu desempenho na disciplina e para a organização do estudo e acompanhamento das
aulas e, ainda, à facilidade de contacto com o docente. Indicam como principal motivação para utilizar a
plataforma ter acesso ao material de apoio às aulas e a informação actualizada sobre a disciplina e sobre
os resultados de avaliação.
7. Conclusão
A avaliação global do projecto é positiva. Os objectivos iniciais foram, em regra atingidos. Foi possível
manter o curso on-line a funcionar e garantir o acesso aos alunos e a actualização dos materiais
disponibilizados, não obstante as condições particularmente difíceis do ano lectivo em análise, dado
o elevado número de alunos inscritos na disciplina e a reduzida dimensão da equipa docente. Como
principais aspectos positivos deve salientar-se o aprofundamento da relação pedagógica com os alunos,
o estímulo ao desenvolvimento de competências na área de e-learning e das novas tecnologias de
informação, a articulação entre as diferentes turmas.
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Deve ainda referir-se que, a nosso ver, a construção de um curso on-line, muito exigente em termos
de tempo, pode propiciar economias importantes no futuro e gerar processos cumulativos virtuosos. A
possibilidade de desenvolver o curso, ano após ano, partindo dos materiais existentes, deverá permitir
explorar melhor algumas das ferramentas de ensino e de aprendizagem existentes (simuladores, glossário
de termos, bancos de imagem) e introduzir outras ferramentas, reforçando o carácter interactivo, gradual
e individualizado do processo de aprendizagem, mesmo em disciplinas com rácios aluno professor
elevados. Por outro lado, a construção do curso por módulos ou capítulos, permitirá usar alguns desses
módulos noutros cursos (pós-graduação, por exemplo).
Embora as ferramentas de avaliação interactiva não tenham sido desenvolvidas, por absoluta falta de
tempo, a construção de testes de autoavaliação pode revelar-se um instrumento muito útil de aprendizagem,
sobretudo se os alunos puderem aceder a sugestões de estudo e de correcção dos erros das respostas. Em
disciplinas com um número menor de alunos por professor, a possibilidade de utilização da plataforma
para acompanhar o trabalho dos alunos, recorrendo às diferentes ferramentas de comunicação existentes,
pode propiciar vantagens importantes quer em termos de desempenho quer em termos de poupança de
tempo.
Por fim, refira-se o carácter fundamental da monitorização dos resultados. Há que rever as estratégias
utilizadas no inquérito pedagógico, de modo a aumentar a taxa de resposta, e desenvolver metodologias
de avaliação da eficácia do e-learning.
8. Referências
IRICUP (2004), E-learningUP|2003-2004: Um projecto piloto na Universidade do Porto, Porto.

169

E-LEARNING UPORTO | 2004.2005

Anexo I
Instruções de acesso à componente on-line da disciplina do ano lectivo 2004/05
Para aceder à disciplina deverá ligar-se à página de e-learning do IRICUP: http://elearning.up.pt/

Usando o botão de scroll do lado direito da página, procure “Acesso ao WebCT Campus Edition” e clique
em “[+ info]”

Na página seguinte, seleccione ”Log in to myWebCT “
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Para aceder à página da disciplina deverá autenticar-se, introduzindo o seu WebCT ID e respectiva
password.
O WebCT ID é LEC403 e a password de acesso: c3gSN5O9
Tenha em atenção que quer o WebCT ID quer a password são sensíveis a maiúsculas e minúsculas.

Seleccionando “Economia e Desenvolvimento Regional”, poderá aceder aos conteúdos da página desta
disciplina:
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Se tiver qualquer problema não hesite em contactar-nos: apaula@fep.up.pt
Bom trabalho!

172

E-LEARNING UPORTO | 2004.2005

INFORMÁTICA NA PLATAFORMA LUVIT
(Alípio Jorge, Carlos Soares)
1. IDENTIFICAÇÃO DA DISCIPLINA
Nome: Informática
Semestral: 1º semestre
Plataforma: Luvit
N.º Alunos: 153 no Luvit
Docente ou Equipa docente: Alípio Jorge, Carlos Soares
2. CONTEXTUALIZAÇÃO
A disciplina de Informática da licenciatura em Gestão da Faculdade de Economia teve, desde meados dos
anos 90, páginas na web. Aí se encontravam as transparências, exercícios, exames dos anos anteriores,
por vezes até as pautas e apontadores para sítios de interesse dos alunos.

Figura 1: Estatísticas gerais dos alunos

Esta disciplina funciona em regime de aulas teórico-práticas, em salas com computadores, divididas em
turmas de 20 a 30 alunos (cerca de 2 alunos por computador). As aulas são acompanhadas pelos alunos ao
computador. Isto permite, e quase sempre obriga até a, que os alunos acedam à plataforma de e-learning
durante a própria aula.
Trata-se de uma disciplina com uma boa participação. Teve 189 alunos inscritos, dos quais 153 registaramse no Luvit para esta disciplina. A avaliação é feita por exame final e 3 trabalhos, e regista-se em média
uma taxa global de aprovação entre os 70% e os 80% dos avaliados (cerca de 150).
3. MOTIVAÇÃO
A gestão e a edição das páginas HTML da disciplina era feita ou via editor de texto directamente no
servidor web, ou via “publish” do navegador, se esta facilidade estivesse disponível. Apesar de haver, na
equipa docente, suficientes conhecimentos técnicos para desenvolver o sítio da disciplina, o tempo gasto
em manutenção e desenvolvimento era significativo.

174

CASOS DE ESTUDO

Do ponto do vista do professor, a principal dificuldade prendia-se com a actualização e organização dos
materiais disponibilizados. A principal vantagem era o reaproveitamento da estrutura e de grande parte
dos materiais de ano para ano.
Do ponto de vista dos alunos, no entanto, garantia-se o acesso a muita coisa que doutra forma só estaria
disponível na editorial ou em circulação restrita não oficial.
As novas plataformas de e-learning vieram sobretudo facilitar, para o professor, a gestão dos conteúdos
disponibilizados. Apresentam ainda novas funcionalidades, como os autotestes, entregas de trabalhos
on-line ou os fóruns de discussão, que permitem ir para além do mero conceito de repositório. Têm
ainda a vantagem adicional de terem uma apresentação mais profissional do ponto do vista do design de
comunicação.
4. OBJECTIVOS
No primeiro ano de adopção da plataforma Luvit, o objectivo era simplesmente migrar os conteúdos
das páginas HTML para o Luvit, aproveitando, no caminho, para explorar as novas funcionalidades
oferecidas. No segundo ano de funcionamento da disciplina no Luvit, os objectivos mantiveram-se
idênticos.
5. MODELO/ESTRATÉGIA

Figura 2: Aspecto da página inicial da disciplina de Informática no Luvit

A transição entre a era HTML e as novas plataformas disponibilizadas pelo GATIUP foi feita gradualmente.
Numa primeira fase, no ano lectivo 2003/2004, optou-se pelo Luvit, que foi utilizado numa óptica quase
exclusiva de repositório estruturado. Os conteúdos, que se encontravam essencialmente em documentos
HTML e pdf, foram colocados no Luvit tirando partido da fácil estruturação de pastas disponibilizada
por esta plataforma (Figura 2). A disciplina de Informática continuou a utilizar o Luvit no ano seguinte
sem grande alterações.
Actualmente, dada a opção do GATIUP pelo WebCT, a disciplina foi migrada para esta última plataforma
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(versão Vista), onde já se exploraram algumas outras funcionalidades mais específicas do conceito de
e-learning, tais como os autotestes, a constituição e gestão de grupos on-line (incluindo signup sheets) e
a entrega de trabalhos on-line.
A articulação das aulas com a plataforma on-line faz-se de forma simples. Os alunos utilizam-na durante
as aulas quando tentam resolver exercícios para acederem aos enunciados, a conjuntos de dados em
documentos de texto ou outros necessários para a resolução dos exercícios e a outros materiais como
por exemplo as transparências que acabaram de ser apresentadas na aula. Os exercícios propriamente
ditos são feitos em aplicações que não se encontram on-line (como o Excel, o Access ou o R), não se
justificando por isso o desenvolvimento de exercícios interactivos on-line.
Fora das aulas, os alunos podem aceder à plataforma para obterem materiais de estudo.
Este modelo é uma continuação natural do estilo de aulas teórico práticas que funcionam em informática
há já alguns anos. Tem a vantagem de permitir aos alunos a experimentação quase em simultâneo com
a exposição. A principal desvantagem deste modelo é a dificuldade por vezes sentida pelo professor em
captar a atenção dos alunos nos tempos de exposição, pois estes têm de dividir a sua atenção entre o ecran
do computador e o docente. Por outro lado, tendo acesso contínuo à web, há uma parte dos alunos que se
dispersam em actividades alheias à aula propriamente dita.
6. RESULTADOS
Em virtude do modelo de leccionação das aulas de informática, a utilização da plataforma foi intensiva.
Embora as ferramentas que fornecem estatísticas de “tracking” do Luvit sejam bastante limitadas,
podemos estimar que cerca de 100 alunos utilizaram a plataforma durante mais de 100 minutos (Figura
1).
O tempo total de utilização por parte dos alunos foi de 163612 minutos (time on-line), o que dá uma
média de 17 horas por aluno (Figura 3).

Figura 3: Tempo on-line por tipo de utilizador

O Luvit permite ver também quantos alunos iniciaram algum documento, o que dá uma ideia da utilização
real da plataforma. Como se pode ver na Figura 4, os documentos mais utilizados foram iniciados por
cerca de 100 alunos.
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Figura 4: Alunos que iniciaram um documento (por documento)

A resposta aos inquéritos postos à disposição dos alunos foi muito reduzida, supomos que devido ao facto
de não haver controlo na entrega desses inquéritos (e os alunos preferirem não os entregar por estarem
ocupados). No entanto, a nossa percepção das opiniões dos alunos foi positiva no geral.
Algumas limitações específicas da plataforma foram sendo notadas ao longo da utilização, mais pelos
docentes do que propriamente pelos alunos.
• download de materiais: no Luvit o download de um simples documento é desnessariamente penoso.
• obtenção de estatísticas pouco poderosa: é difícil saber, por exemplo, “quantos alunos tenho
inscritos?”, ou “quais os alunos com mais tempo on-line?”.
• interacção entre fóruns e e-mail: não existe. Só se tem acesso aos fóruns dentro da própria
plataforma.
• nem sempre as operações de adição dos conteúdos são feitas da forma mais intuitiva.
De notar que o suporte técnico do GATIUP foi sempre competente e eficaz, o que é determinante para o
sucesso da utilização da plataforma.
7. CONCLUSÃO
A experiência com o Luvit foi muito positiva, pois:
• permitiu tornar as páginas da disciplina mais usáveis por parte dos alunos e máis fáceis de editar por
parte dos professores (em comparação com a era HTML);
• a plataforma é, na maior parte das situações (mas nem sempre), muito fácil de utilizar, quer por parte
dos professores, quer por parte dos alunos;
• apesar das limitações, existem ferramentas que permitem medir a actividade na disciplina;
• a plataforma abre as portas para a utilização de algumas facilidades de e-learning que vão para além
do mero repositório de conteúdos;
• o suporte do GATIUP é excelente.
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Do lado negativo:
•
•
•
•

a dificuldade em fazer simples downloads;
a dificuldade em obter algumas estatísticas óbvias;
a dificuldade em motivar os alunos a fornecer feedback sobre a utilização da plataforma;
algumas operações de edição de conteúdos são pouco intuitivas.

Actualmente:
• os conteúdos foram migrados para WebCT Vista (sem grande dificuldade e com algum apoio do
GATIUP);
• estão a ser utilizadas algumas facilidades tais como autotestes e entregas de trabalhos on-line.
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CASO DE ESTUDO DE “GESTÃO DA SEGURANÇA NA CONSTRUÇÃO”
(Alfredo Soeiro)
1. IDENTIFICAÇÃO DA DISCIPLINA
Nome: Gestão da Segurança na Construção
Disciplina obrigatória do 9º Mestrado em Construção de Edifícios
Semestral: 1º semestre
Plataforma: WebCT
N.º Alunos: 19
Equipa docente: Dr. Alfredo Soeiro e com o apoio da Dra. Rita Falcão no uso da plataforma WebCT.
2. CONTEXTUALIZAÇÃO
• Descrição da disciplina
Os objectivos da disciplina são a definição dos metas a atingir na segurança na construção de edifícios,
a análise e a escolha das ferramentas de implementação da segurança e as opções dos sistemas de gestão
da segurança na construção.
• Estratégias de ensino adoptadas antes de integrar o Projecto E-learningUP|2003
A estratégia de ensino adoptada era a tradicional com aulas presenciais de exposição oral e apresentação
de diapositivos.
• Descrição da utilização das TIC antes de integrar este projecto, incluindo informação a
materiais on-line já existente
Não havia nenhuma utilização.
• Dados estatísticos de anos anteriores relativos à disciplina
Em 2000/1 não houve edição desta cadeira. Em 2002/3 houve 19 alunos inscritos, 15 alunos submetidos
ao primeiro exame, 13 aprovações no exame inicial e 4 aprovações no exame de recurso.
3. MOTIVAÇÃO
• Motivação para aderir ao projecto
Tratando-se duma cadeira de mestrado havia muitos alunos que não estavam presentes nas aulas devido
aos afazeres profissionais. A utilização do WebCT pretendeu ajudar estes alunos a aceder aos materiais
das aulas e aos elementos de estudo. Por outro lado tencionava-se avaliar se a utilização do WebCT era
eficiente e eficaz na aprendizagem.
• Expectativas iniciais
As expectativas iniciais eram reduzidas à facilitação de acesso aos elementos das aulas. A possibilidade
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de testar a eficácia e a eficiência foi um valor acrescentado resultante da colaboração com a investigação
da Dra. Rita Falcão no âmbito da tese de mestrado que estava, nessa altura, na fase de elaboração.
4. OBJECTIVOS
• Identificação dos objectivos
- Disponibilizar os elementos de estudo e das aulas para todos os alunos.
- Testar a eficácia e a eficiência do estudo à distância com o recurso da plataforma WebCT.
- Testar os métodos de ensino usando as TIC.
• Monitorização dos objectivos
- A disponibilização dos elementos foi feita de acordo com a sequência das aulas.
- Foi feito um inquérito aos alunos no final do curso sobre o apoio prestado pela plataforma de WebCT.
- Quanto à eficiência e à eficácia dos métodos de ensino e da plataforma foram feitos pré-testes e póstestes em cada um dos três capítulos em que se recorreu à aprendizagem na plataforma de e-learning.
• Alterações aos objectivos iniciais
Não houve alterações significativas a não ser de calendário e de disponibilização dos materiais.
5. MODELO/ESTRATÉGIA
• Descrição do modelo/estratégia utilizado
A estratégia empregue baseou-se na maturidade de aprendizagem do tipo de alunos e na escolha das
matérias a ensinar usando a plataforma. De facto as capacidades de estudo independente de profissionais
activos foram características que garantiam uma adesão mais eficaz ao uso da plataforma. As matérias
escolhidas para teste das possibilidades da plataforma tinham características que dispensavam um
contacto presencial. As dúvidas foram resolvidas presencialmente ou por correio electrónico.
• Estratégia de integração on-line/off-line
Quanto aos elementos de estudo e aos apresentados nas aulas estes foram complementados por aulas
presenciais e esclarecimento de questões. Havia uma estratégia de interligação entre estes dois aspectos
do curso. Quanto aos três capítulos on-line estes foram realizados integralmente sem a presença do
docente. As sessões de realização dos testes (antes e depois de cada período de estudo) para analisar a
aprendizagem com os materiais on-line foram realizadas com a presença do docente e/ou da Dra. Rita
Falcão.
• Pontos fortes e pontos fracos do modelo escolhido
Os pontos fortes foram:
a) universalidade, temporal e física, de acesso aos materiais de estudo e aos das aulas;
b) poder testar a eficácia e a eficiência do ensino on-line;
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c) avaliar o comportamento de alunos de mestrado face ao uso de plataformas de e-learning.
Os pontos fracos foram:
a) dificuldade de utilização da plataforma pelos alunos devido à falta de experiência destes e dos
docentes;
b) falta de clareza e extensão elevada de documentos em formato pdf colocados para visionamento;
c) tempo e meios insuficientes de preparação para poder estender o método de on-line a outros capítulos
da cadeira;
d) adopção dum método para lidar com os alunos que não puderam acompanhar as sessões de pós e pré
testes.
6. ORGANIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO
• Como é que o projecto foi organizado?
O projecto foi organizado em colaboração com o GATIUP. Os elementos de apoio às aulas foram
disponibilizados à medida que as aulas eram leccionadas. Os materiais apresentados nas aulas eram
colocados na plataforma depois das aulas. As sessões de pré e pós testes foram realizadas durante as
aulas. A aprendizagem era feita entre as sessões de pré e pós testes.
• Quem é que participou?
Todos os alunos do curso participaram.
• Que recursos foram utilizados?
A plataforma WebCT para acesso, os elementos de apoio do curso, que foram digitalizados quando
existiam em papel, e a ferramenta de teste da plataforma para fazer os pré e pós testes. As classificações
foram, em alguns casos, determinadas com o uso da correcção automática da plataforma e, noutros casos,
calculadas por análise das respostas dos alunos.
• Descrição da utilização das plataformas
A plataforma usada foi o WebCT para conceder o acesso aos elementos de apoio, para fazer os testes e
para calcular as classificações. Foi ainda utilizada a plataforma para proceder a um fórum de discussão
sobre um tema específico. A plataforma foi ainda empregue para analisar a apreciação dos alunos pelos
métodos de e-learning e pela cadeira de um modo global.
7. RESULTADOS
• Descrição dos produtos desenvolvidos durante o projecto
Foram desenvolvidos elementos digitalizados de documentos indispensáveis para os assuntos leccionados
nos três capítulos à distância e para outros temas. Foi criado um fórum de discussão e foi feito utilizado
um conjunto de seis testes de avaliação e um inquérito sobre a satisfação dos alunos em relação ao
curso.
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• Resultados de utilização
Os resultados foram bons na perspectiva dos alunos e do docente. As aferições da eficácia e eficiência têm
servido para investigação futura sobretudo por parte da Dra. Rita Falcão. A experiência serviu também
para identificar os benefícios que se podem esperar com este tipo de plataformas e para evitar algumas
situações aonde o sucesso não foi garantido.
• Dados estatísticos de utilização das plataformas
Disciplinas WEBCT- Gestão Segurança na Construção
Inscritos-19
Nunca acederam-4
On-line-15
% on-line/inscritos-79
Hits Totais-5352
Hits/Aluno-357
Time On-line-53h 26m 32s
Time On-line/aluno-3h 33m 46s
Fórum-129
Fórum/aluno-8,6
Mail-95
Mail/aluno-6,3
• Resultados dos inquéritos pedagógicos1
“Gestão da Segurança na Construção
Número de respostas:13
Pergunta 0: Trabalhador estudante:
Sim 11 :: Não 2
Pergunta 1: Local/locais de acesso mais frequente:
Faculdade 6:: Casa 10 :: Local público 0 :: Local de trabalho 6 :: Outro 0
Pergunta 2: Utiliza habitualmente o computador para:
E-mail 13 :: Forum 2 :: Chat 0 :: Jogos 1 :: Pesquisas 13:: Outro 4
Pergunta 3: Tem facilidade de acesso a computador com ligação à Internet:
Sim13 :: Não 0
Pergunta 4: Se Sim, que tipo de acesso:
Modem 2 :: ADSL 7 :: Cabo 4:: Lan 0:: RDIS 0
Pergunta 5: Nível de conhecimentos de informática:
Bom 4 :: Médio 9 :: Mau 0
1 Retirado do Inquérito Pedagógico - GATIUP 04/05
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Pergunta 6: O acesso à plataforma é fácil e não apresenta problemas.
Muito certo 6 :: Bastante certo 4 :: Moderadamente certo 2 :: Ligeiramente certo 1 :: Falso 0
Pergunta 7: A plataforma é fácil de utilizar.
Muito certo 5 :: Bastante certo 7 :: Moderadamente certo 1 :: Ligeiramente certo 0 :: Falso 0
Pergunta 8: O funcionamento da plataforma é rápido.
Muito certo 4 :: Bastante certo 7 :: Moderadamente certo 2 :: Ligeiramente certo 0 :: Falso 0
pergunta 9: O aspecto gráfico da plataforma é agradável.
Muito certo 3 :: Bastante certo 7 :: Moderadamente certo 3 :: Ligeiramente certo 0 :: Falso 0
pergunta 10: Consigo aceder facilmente aos materiais disponibilizados
Muito certo 5 :: Bastante certo 5 :: Moderadamente certo 2 :: Ligeiramente certo 1 :: Falso 0
Pergunta 11: Qual a frequência com que acede à plataforma :
Diariamente 1 :: 2/3 vezes por semana 2 :: Semanalmente 6 :: Quinzenalmente 0 :: Outros 4
Pergunta 12: Ordene por ordem de maior utilidade as funcionalidades da plataforma:(resultado = valor
médio)
Menu de navegação 3,6 :: E-mail 3,0 :: Forum 2,9 :: Chat 3,9 :: Calendario 5,8 :: Testes 1,8
Pergunta 13: Há coordenação entre a componente on-line e a componente presencial da disciplina.
Muito certo 2 :: Bastante certo 5 :: Moderadamente certo 5 :: Ligeiramente certo 1 :: Falso 0
Pergunta 14: A estrutura definida permite-me encontrar facilmente os materiais.
Muito certo 5 :: Bastante certo 5 :: Moderadamente certo 2 :: Ligeiramente certo 1 :: Falso 0
Pergunta 15: A componente on-line ajuda o meu desempenho na disciplina.
Muito certo 0 :: Bastante certo 8 :: Moderadamente certo 4 :: Ligeiramente certo 0 :: Falso 1
Pergunta 16: As ferramentas de comunicação permitem maior proximidade entre professor/aluno.
Muito certo 0 :: Bastante certo 7 :: Moderadamente certo 3 :: Ligeiramente certo 0 :: Falso 3
Pergunta 17: As ferramentas de comunicação permitem maior proximidade entre aluno/aluno.
Muito certo 2 :: Bastante certo 7 :: Moderadamente certo 0 :: Ligeiramente certo 1 :: Falso 3
Pergunta 18: A actualização de conteúdos por parte do docente é feita com regularidade.
Muito certo 5 :: Bastante certo 7 :: Moderadamente certo 0 :: Ligeiramente certo 1 :: Falso 0
Pergunta 19: A componente on-line motiva os professores a disponibilizarem mais informação.
Muito certo 1 :: Bastante certo 8 :: Moderadamente certo 3 :: Ligeiramente certo 0 :: Falso 1
Pergunta 20: A existencia de uma componente on-line aumentou a minha motivação para investimento
na disciplina.
Muito certo 1 :: Bastante certo 8 :: Moderadamente certo 2 :: Ligeiramente certo 0 :: Falso 2
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Pergunta 21: Depois de ter usado a plataforma de e-learning quais são os pontos positivos a assinalar?
:: Facilidade de acesso a pontamentos, mesmo estando ausente da faculdade
:: Todos.
:: Todos.
:: Facilidade de utilização; Conteúdos disponíveis
:: A navegação muito facilitada e icons que surgem sempre que há novidades
:: A facilidade de acesso e a comodidade na obtenção das matérias relacionadas com a disciplina.
:: A disponibilização facilitada dos conteudos, fácil navegação!
:: No caso presente apenas consideraria interessante a utilização da plataforma como complemento
do ensino presencial. Não me inscrevi num curso de e-learnig mas sim numa faculdade de ensino
presencial.
:: Rapidez no acesso a informação
:: o troca rapida de informação
:: Facilidade de comunicação, grande maioria da informação em formato digital.
:: - Facilidade de acesso a material da cadeira (bibliografia e legislação); - Avaliação eficaz de
conhecimentos decorrentes do estudo da matéria em casa; - Troca de ideias entre colegas no fórum, com
evidentes proveitos para todos.
:: Facilidade de acesso.
Pergunta 22: Depois de ter usado a plataforma de e-learning quais são os pontos negativos a assinalar?
:: Por vezes nao estao acessiveis os documentos, falhas da rede
:: Nenhum.
:: Nenhum.
:: Pouca interacividade
:: Apenas achei o forum algo confuso quando muita gente o usa como foi o caso
:: Não encontro pontos negativos a assinalar.
:: Fórum algo confuso quando muita gente paricipa como foi o caso!
:: Ser praticamente nulo o ensino presencial efectivo .
:: falta de discusão da informação
:: a distancia do ensino
:: Em formato digital a quantidade de informação pode aumentar.
:: - No fórum poderia ter havido mais discussão de ideias em tempo real, e não apenas a colocação de
comentários e um único momento de crítica. Poderia ter havido maior diálogo...
:: Alguma falta de coordenação e de apoio ao aluno.
Pergunta 23: Acha importante que esta disciplina mantenha uma componente on-line? Porquê?
:: sim. pelas facilidades que permite
:: Sim, para uma maior proximidade entre aluno e professor.
:: Sim, para uma maior proximidade entre professor e aluno.
:: Sim, da mesma forma que o uso de ferramentas informáticas é importante na GS
:: Acho que sim uma vez que notei uma melhoria quando foi implementada esta componente
:: Penso que é importante uma vez que para quem tem acesso regular à internet é muito mais rapido e fácil
obter toda a documentação relativa à disciplina.
:: Acho que sim uma vez que denotei melhorias no funcionamento da disciplina quando foi introduzida
essa componente!
:: Reforço a ideia apresentada na resposta 21. A componente on-line terá interesse como complemento do
ensino presencial e não se representar a sua substituição.
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:: sim. É uma forma de conpensação das aulas
:: não muito, devido ao esposto em 22
:: Sim, todas as disciplinas deveriam ter uma componente on-line, pois facilita muito a comunicação
entre professor alunos e entre alunos.
:: Parece-me que sim. A quantidade de bibliografia e legislação sobre a matéria é bastante alargada,
pelo que esta plataforma é o ambiente ideal para troca de informação. Para além disso, perfimite uma
avaliação de conhecimentos após estudo individual de cada matéria através da resolução de testes.
:: Sim, desde que o papel do professor não seja extinto, ou seja esta plataforma é importante como
complemento e não como substituto das aulas teórico-práticas.
Pergunta 24: Qual é a sua principal motivação para utilizar a plataforma?
:: Recolha dos apontamentos
:: Busca de informação actualizada.
:: Pesquisa de informação.
:: Acesso a conteúdos
:: A disponibilização das matérias atenpadamente e a comunicação com colegas
:: Existência das materias on-line.
:: Acesso rápido aos conteudos e possibilidade de contactar com colegas!
:: É a única forma de ter acesso à matéria já que praticamente não existiram aulas.
:: Obter informação
:: Os textos de apoio estarem lá
:: Para alem de fazer parte do sistema de avaliação da cadeira, torna a comunicação entre todos muito
mais eficiente.
:: É muito fácil trabalhar com ela e a informação chega muito rapidamente. Para além disso, é uma
tecnologia nova que muito beneficia quem é trabalhador-estudante e tem pouco tempo para ir à faculdade
ou tirar fotocópias da matéria. Com a plataforma podemos aceder do local de trabalho e ficar com os
ficheiros dos documentos, a partir dos quais podemos estudar e consultar sempre que necessário.
:: Facilidade de obtenção de conteúdos da cadeira para posterior estudo.”
• Análise de resultados
A análise dos acessos e dos inquéritos mostra uma adesão elevada e interessada à plataforma e métodos
de ensino com o recurso ao e-learning. Parece ser necessário continuar e desenvolver a experiência de
modo a consultar outro tipo de alunos que não sejam trabalhadores. As próximas edições desta cadeira
e doutras semelhantes poderá levar a conclusões importantes para o uso adequado da plataforma e da
estratégia adoptada.
8. CONCLUSÃO
• Análise crítica do projecto tendo em conta os objectivos e as expectativas
A análise do projecto tem duas conclusões fundamentais:
a) Esta abordagem permite uma administração dos elementos de apoio que facilita o ensino e a
aprendizagem. Verifica-se que a aprendizagem on-line teve sucesso nos três capítulos escolhidos nesta
experiência dados os resultados da avaliação.
b) O uso deste tipo de ensino deve ser bem preparado com meios e tempo adequados de modo a ter um
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efeito positivo na aprendizagem. É um facto a concluir deste curso que a preparação deste tipo de ensino
obriga a um volume de trabalho maior por parte da equipa docente.
• Trabalho futuro
Quanto ao futuro deve ser feita mais investigação sobre as possibilidades de utilização deste tipo de
plataformas. Esta pesquisa deve centrar-se na descoberta de métodos e processo eficazes e eficientes.
Também deve ser feito um esforço na documentação das experiências já feitas pelos vários colegas
da Universidade do Porto de modo a constituir uma base de informação que possibilite análises e
comparações. Para prosseguir estas duas iniciativas vai ser preciso um investimento financeiro e humano
maior do que o verificado até agora de modo a melhorar os resultados.
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E-LEARNING NA UNIVERSIDADE DO PORTO. CASO DE ESTUDO: FÍSICA DOS SISTEMAS
DINÂMICOS 2004/2005
(Jaime E. Villate)
Faculdade de Engenharia (FEUP)
II Workshop E-learningUP, Dezembro 15-16 de 2005
1 Motivação
A minha principal motivação para a utilização de sistemas de e-learning têm sido as várias vantagens do
uso da Web no ensino:
• Aumento da motivação dos alunos
• Maior facilidade na produção e distribuição de conteúdos
• Partilha de conteúdos entre instituições
Cada ano os nossos alunos estão mais motivados para as tecnologias informáticas e menos motivados
para os métodos tradicionais de ensino. Para conseguir cumprir a nossa missão de formar os alunos,
temos a obrigação de adaptar os nossos métodos de ensino às novas tecnologias.
Tenho acompanhado o surgimento da Web desde o início e já tenho tido várias experiências anteriores na
sua utilização para apoiar o ensino:
• 1995. Criação de páginas Web de disciplinas
• 2000. Projecto Piloto para o Ensino à Distância, Reitoria da UP. WebCT
• 2002. Expressei as minhas opiniões acerca do e-learning no artigo: Cursos via Web, no Jornal
Universitário do Porto, Março de 2002, página 7.
• 2003. Adoptei o Moodle como plataforma de e-learning e assumi a responsabilidade pela sua tradução
para o português.
2 Moodle na FEUP
Visto que a maior parte dos casos de estudo discutidos neste Workshop foram desenvolvidos em plataformas
diferentes do Moodle, julgo pertinente justificar a minha preferência por este sistema. Moodle tem várias
vantagens em relação aos outros sistemas de e-learning usados actualmente na Universidade do Porto:
• É Software Livre, com todas as vantagens subjacentes. Pode ser instalado em qualquer computador,
até num portátil
• É modular, fácil de usar e de modificar
• Existe um registo de 75000 instituições a utilizá-lo, em 138 países. Já foi traduzido para 70 línguas
• Está baseado em princípios pedagógicos sólidos (social constructionist pedagogy)
Os alunos inscritos na primeira disciplina que criei no sistema Moodle falaram das suas vantagens a
outros dos seus docentes. Esses docentes pediram-me para lhes abrir espaço para as suas disciplinas no
mesmo servidor. Em Setembro de 2004 o sistema foi transferido para um servidor próprio no Centro
de Informática (CICA), e em Setembro de 2005 foi criado o Conselho consultivo de e-learning da
FEUP, que recomendou a adopçãao do sistema Moodle como substituto do sistema usado anteriormente
(Luvit).
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Durante o ano académico 2004/2005 utilizei a plataforma Moodle para dar suporte às 4 disciplinas das
quais fui regente:

Para leccionar essas disciplinas contei com a colaboração de 7 docentes e 7 monitores. Todos esses
docentes têm os seus gabinetes em edifícios diferentes e os monitores pertenciam a várias licenciaturas
diferentes. O uso das ferramentas Web foi essencial para facilitar a interacção entre docentes, alunos e
monitores.
Nesta comunicação será discutida unicamente a disciplina de Física dos Sistemas Dinâmicos.
3 Física dos Sistemas Dinâmicos
3.1 Descrição
• 1º semestre do 2º ano.
• Licenciatura em Engenharia Informática e Computação.
• 2 horas teóricas e 2 horas práticas por semana.
• Avaliação distribuída, sem exame final.
• Substituiu à disciplina de Física Experimental, em 2003/2004.
3.2 Contexto
Trata-se de uma disciplina muito contemporânea, surgida a raíz da aparição dos computadores pessoais.
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O uso do computador é essencial para estudar os temas centrais da disciplina: sistemas não lineares,
caos e fractais.
4 Estratégia de e-learning
Foi criada uma disciplina no servidor Moodle da FEUP, usando o formato de “tópicos”, com um tópico
para cada semana (http://moodle.fe.up.pt/2004/course/view.php?id=2)

Cada uma das 12 secções semanais correspondia a uma aula prática de 2 horas, e estava constituída por
um sumário dos temas, um apontador para os acetatos usados nas aulas teóricas da semana anterior, uma
folha com o enunciado dos problemas propostos para a aula prática e uma área onde os alunos submetiam
algum ficheiro pedido no enunciado dos problemas.

As aulas práticas eram leccionadas em salas com 12 computadores e uma impressora, com 2 alunos a
trabalhar em cada computador. Os alunos trabalhavam com uma sessão aberta no servidor Moodle, para
consultar o enunciado dos problemas, os apontamentos, os acetatos e outras páginas Web. Em paralelo,
era sempre preciso manter aberta uma sessão no programa Maxima para resolver os problemas. Os
alunos pediam ajuda por parte do docente responsável pela aula prática, ou por comunicação com outros
alunos, directamente ou por via Web. No fim de cada aula, cada grupo de dois alunos submetia o trabalho
feito.
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4.1 Integração com o SiFEUP
O sistema de informação da FEUP (SiFEUP) já contém muita da informação que é precisa no servidor de
e-learning: fichas de disciplina, listagem de alunos inscritos, etc. Assim, foi aproveitada essa informação
evitando duplicações. Por exemplo, a ficha da disciplina no SiFEUP é apresentada como se fizesse parte
da página da disciplina no servidor Moodle:

Sempre que a ficha da disciplina era modificada no SiFEUP, as modificações apareciam também quando
a mesma página era acedida via Moodle. No caso dos alunos inscritos na disciplina, a lista era exportada
periodicamente do SiFEUP e importada para a base de dados do Moodle. O mesmo foi feito com as
fotografias dos alunos. Escrevi alguns programas simples que executam essas tarefas automaticamente e
que modificam as fotografias para se ajustarem ao formato usado em Moodle.
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4.2 Conteúdos
Foram disponibilizados em total 79 ficheiros HTML, 21 ficheiros PDF, 3 programas para o Maxima e 6
trabalhos de alunos do ano anterior. A bibliografia principal é um livro de texto, escrito especificamente
para a disciplina, que foi disponibilizado em formato PDF. Os acetatos usados nas aulas teóricas foram
todos disponibilizados na forma de ficheiros HTML, e serviram de sumários que os alunos costumavam
consultar durante as aulas práticas, ou imprimir para estudar em casa.
As folhas de problemas para as aulas práticas foram distribuídas em ficheiros PDF. Todos os conteúdos
foram criados por mim, usando o sistema LaTeX e outros dois programas que eu próprio tenho desenvolvido
através dos anos: Wikiup e PSimage.
A figura seguinte mostra um extracto de um dos acetatos, em HTML.

4.3 Testes de auto-avaliação
O módulo de testes do Moodle foi usado para preparar testes que os alunos podiam responder livremente,
para se prepararem para o teste escrito. Cada teste foi obtido a partir de um ficheiro latex, que depois
foi transformado automaticamente para o formato padrão de Moodle (GIFT) para poder ser importado
directamente na base de dados de Moodle.
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A figura seguinte mostra parte de um dos testes. A resposta dada pelo aluno aparece assinalada
com um ponto negro, e a resposta correcta aparece sublinhada em azul.

4.4 Trabalhos
A componente principal da avaliacçãao da disciplina foram dois trabalhos realizados pelos alunos ao
longo do semestre. Cada aluno teve que submeter os ficheiros associados a cada trabalho, usando o
módulo de trabalhos do Moodle. O relatório do trabalho, que fazia parte dos ficheiros submetidos, foi
também entregue pelos alunos em forma impressa. Os resultados da avaliação dos trabalhos foi inserida
no módulo de trabalhos de Moodle, onde cada aluno podia consultá-los.
O módulo de trabalhos foi também utilizado para receber ficheiros produzidos pelos alunos em cada aula
prática. Os docentes podíamos consultar esses ficheiros e fazer comentários para os alunos, como mostra
a figura seguinte.
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4.5 Fóruns
O módulo de fóruns foi utilizado para manter o contacto entre docentes e alunos. O fórum dos alunos
foi utilizado activamente, existindo sempre uma troca de informações interessantes entre os alunos. Foi
muito agradável constatar que muitas das perguntas que os alunos colocavam aos professores, eram
logo respondidas, em forma acertada, por outros alunos, como pode ver-se no exemplo que se mostra a
seguir:

Foi utilizado também um fórum unicamente para docentes, que mostrou ser muito útil especialmente
porque os 3 docentes envolvidos na disciplina tínhamos todos gabinetes em departamentos diferentes, e
horários muito ocupados, que não facilitavam um contacto mais directo.
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4.6 Glossários
O módulo de glossários foi utilizado para introduzir referências bibliográficas e apontadores para páginas
Web. Assim, os alunos podiam consultar as referências numa forma mais fácil, a partir de listas bem
estruturadas.

4.7 Desenvolvimento de Software
Aproveitei a experiência que adquiri através do contacto com alunos e docentes que utilizam a plataforma
Moodle na FEUP, para desenvolver novas funcionalidades e um aspecto visual próprio, que já estão
instalados na versão do ano académico 2005/2006.
A nova abordagem do ensino dos sistemas dinâmicos, que está a ser adoptada hoje em dia por muitos
autores, e que nós decidimos adoptar na LEIC, é baseada numa análise geométrica das equações
diferenciais. No entanto as ferramentas necessárias para facilitar essa análise geométrica ainda estão
em desenvolvimento. Eu tenho participado nesse desenvolvimento, criando programas adicionais para
Maxima, que permitem uma análise interactiva dos sistemas dinâmicos e fractais.
Os programas que tenho vindo a desenvolver estão descritos num sítio próprio:
http://fisica.fe.up.pt/maxima/
A figura seguinte mostra a página principal desse sítio.
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5 Resultados
5.1 Indicadores de utilização
É difícil determinar o número de acessos ao sítio da disciplina, por ser uma disciplina de acesso público
que continua a ser acedida após o semestre já ter terminado. De qualquer forma, o número total de acessos
desde o início do semestre, em Setembro de 2004, até o fim, em Fevereiro de 2005, foi aproximadamente
77200.
Alguns desses acessos foram feitos por visitantes, que podem ser alunos da disciplina a aceder sem se
autenticar. Outros indicadores mais fiáveis para estimar a utilização do servidor por parte dos alunos são
as actividades que exigiam autenticação por parte dos alunos inscritos. O quadro a seguir mostra algumas
dessas estatísticas.

5.2 Comentários dos alunos
Os alunos ficaram bastante satisfeitos com a utilizaçãao da plataforma de e-learning, de acordo com o
que nos foi comunicado directamente por alguns deles, através de reuniões entre os alunos e o director
da licenciatura, e no fórum da disciplina:
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5.3 Avaliação
A taxa de aprovação dos alunos foi bastante boa e bastante elevada em comparação com outras disciplinas
de física leccionadas na FEUP. Como esta disciplina foi sempre leccionada usando a plataforma Moodle,
não é possível comparar com resultados sem usar e-learning. No entanto, comparando com a disciplina
de Física Experimental, à qual esta disciplina substitui, no último ano em que foi regente (2001-2002),
vemos que a taxa de aprovação aumentou drasticamente, para mais do dobro:

em grande parte o aumento da taxa de aprovação é devido ao facto de termos substituído uma disciplina
teórica por uma disciplina mais prática e o método de avaliação ter passado de exames para realização
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de trabalhos. Contudo, julgo que a utilização de ferramentas de e-learning também ajudo a aumentar a
taxa de aprovação.
Os resultados dos inquéritos pedagógicos, realizados pela direcção da FEUP, são também bastante
positivos. As duas figuras seguintes mostram os resultados desses inquéritos.
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6 Conclusões e recomendações
• A utilização das TIC e do e-learning melhorou apreciavelmente a motivação e participação dos
alunos, traduzindo-se numa taxa de sucesso superior.
• É preciso investir mais tempo em comentar os trabalhos dos alunos e preparar mais testes de autoavaliação.
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CASO DE ESTUDO DE “BIOQUÍMICA II”
(Irene Rebelo)
IDENTIFICAÇÃO DA DISCIPLINA
Nome: Bioquímica II
Semestral: 2ºsemestre
Plataforma: WebCT
N.º Alunos: 150
Docente ou Equipa docente: Irene Rebelo
CONTEXTUALIZAÇÃO
Descrição da disciplina
Os principais objectivos da disciplina têm um carácter formativo e informativo e constam de:
•
•
•
•
•
•
•

Estudo da relação entre a estrutura e a função das diferentes classes de lípidos.
Identificação da função fisiológica dos lípidos.
Descrição das vias de síntese e metabolismo lipídico.
Referência à importância do controlo do metabolismo lipídico no corpo humano.
Introdução de noções gerais sobre metabolismo de aminoácidos.
Divulgação de noções sobre coordenação-regulação entre as diferentes vias metabólicas.
Definição da Bioquímica na compreensão de outras ciências biológicas e da saúde.

No ano lectivo 2004-2005 foi introduzida uma nova metodologia de ensino, com recurso a meios
informáticos e Internet, utilizando a plataforma WebCT. Para a execução deste projecto foi fundamental
o apoio da equipa especializada em e-learning do GATIUP.
MOTIVAÇÃO
A motivação para a adesão a este projecto resultou do culminar de um processo gradual de desenvolvimento
de materiais em suporte informático, os quais tinham sido anteriormente apresentados aos alunos
recorrendo a datashow e depois disponibilizados sob a forma de fotocópias.
O recurso ao e-learning tornou-se atraente, uma vez que permitia aos alunos aceder, de forma rápida, a
todo o material que pudesse servir de apoio ao ensino da disciplina, permitindo a utilização de recursos
mais adequados e mais apelativos. Este projecto incentiva o desenvolvimento de uma maior interacção
entre o professor e os alunos. A formação ministrada pelo GATIUP, assim como todo o apoio dado pelos
seus elementos foi fundamental para levar este projecto a bom termo.
OBJECTIVOS
Os principais objectivos na integração da disciplina de Bioquimica II no Projecto E-learningUP|20042005 foram a:
Inovação e melhoramento das condições de ensino e de aprendizagem
• Promoção de uma aprendizagem contínua
• Fomento do uso de recursos electrónicos como instrumento de aprendizagem
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• Facilitação da troca de informação entre o professor e os alunos, alargando esta para períodos antes
não possíveis.
MODELO/ESTRATÉGIA
A estratégia da utilização da página da disciplina foi delineada pelo docente e apresentada aos alunos
na primeira aula. Nessa aula, além dos objectivos e programa da disciplina, foi feita uma demonstração
on-line da mesma. Todo o material apresentado nas aulas presenciais foi disponibilizado aos alunos
exclusivamente através da plataforma.
• Assim, na plataforma foram disponibilizados os seguintes materiais:
• A disciplina
- Objectivos
- Programa
- Bibliografia
- Avaliação
• Aulas teóricas
• Aulas laboratoriais
• Documentos para impressão
• Imagens de metabolismo
Foi ainda utilizada a ferramenta de correio electrónico para enviar informações aos alunos.
ORGANIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO
O projecto foi desenvolvido pelo regente da disciplina com o apoio do GATIUP.
Os alunos para acederem à página da disciplina, tiveram de se registar no WebCT da Universidade do
Porto e pedir ao regente da disciplina que lhes permitisse o acesso.
RESULTADOS
Criação da página da disciplina de Bioquimica II da FFUP na plataforma WebCT.
Elaboração de conteúdos on-line.
Resultados do inquérito pedagógico:
Responderam 11 alunos. Os locais mais frequentes de acesso foram a Faculdade e a casa. Referem a
utilização habitual do computador, o nível de conhecimentos de informática é médio, consideram o
acesso à plataforma rápido e fácil de utilizar. Descrevem o aspecto gráfico da plataforma como agradável
e acedem com uma frequência de 2 a 3 vezes por semana.
CONCLUSÃO
Os objectivos propostos foram atingidos. O projecto permitiu disponibilizar de forma apelativa e
actualizada os conteúdos da disciplina. Este método apresentou-se bastante motivador e facilitou a
aprendizagem.
No futuro é nossa intenção activar o fórum e o chat de modo a tornar a disciplina mais atraente e a
permitir uma maior intervenção por parte dos alunos, uma vez que essas ferramentas já fazem parte do
quotidiano dos actuais alunos.
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ENSINO DE ALIMENTAÇÃO HUMANA I EM REGIME DE E-LEARNING MISTO, UM CASO DE
ESTUDO
(Isabel Ferreira)
1. IDENTIFICAÇÃO DA DISCIPLINA
Alimentação Humana I
Faculdade - Farmácia
Docente - Isabel Ferreira
Curso - Licenciatura em Ciências Farmacêuticas (3º Ano/2º Semestre)
Carga Horária – Teórica: 2 horas/semana; Laboratorial: 2 horas/semana/turma
Número de alunos inscritos – 104
Plataforma – WebCT (http://webct.up.pt)
WebCT ID: ahumana
Password: visitante
2. CONTEXTUALIZAÇÃO
“Diz-me e eu esquecerei”
“Mostra-me e eu lembrar-me-ei”
“Envolve-me e eu compreenderei”
Confúcio, 550 a.c.
Actualmente, o Ensino Superior tem uma população de alunos muito diversificada nos métodos de estudo,
nos hábitos de leitura e no uso das novas Tecnologias da Informação e Comunicação. Tal facto exige uma
escolha criteriosa dos métodos de ensino, de modo a abranger e motivar todos os alunos para os novos
desafios da sociedade da informação e do conhecimento e para uma aprendizagem baseada na busca de
informação1. Procura-se um ensino universitário centrado no saber e na aprendizagem, que contribua
para atingir os grandes objectivos enunciados na Declaração de Bolonha2, nomeadamente a mobilidade
e empregabilidade dos jovens no Espaço Europeu, mediante a constituição da Área Europeia do Ensino
Superior, suporte de um sistema de ensino a ser promovido em todo o mundo.
O processo de Bolonha está igualmente a estimular uma reflexão sobre os modelos de ensino/
aprendizagem, podendo constituir uma oportunidade para a introdução de novas pedagogias. Está a
ganhar corpo um novo modelo de ensino baseado em saberes diversificados centrado no estudante e
privilegiando outras competências que não apenas a memorização, em que se diz assentar o clássico
modelo do ensino superior3. É indiscutível que este novo modelo de prática pedagógica reformula o papel
do professor e dos alunos.
O professor deixa de ser o centro do saber passando a desempenhar um papel de facilitador da
aprendizagem, ensinando a pesquisar, a seleccionar, a sintetizar e aplicar informação, assim como, a
relacionar conhecimentos provenientes de fontes diversificadas. Ao aluno é atribuída mais autonomia,
devendo construir o seu próprio conhecimento4-7.
O ensino deve valorizar o interesse dos jovens pelas novas tecnologias, deve, dar ao aluno a percepção
de que o mundo é muito mais vasto do que aquele que lhe é sugerido na sala de aulas, e de que a função
do docente é sobretudo a de transmitir instrumentos para que se aventure sozinho na vastidão desse
mundo8.
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Os avanços técnicos ocorridos na última década do século XX, particularmente a Internet, o recurso ao
hipertexto e à hipermédia possibilitam o desenho da instrução num formato ramificado, em vez de linear,
permitindo diversificar as estratégias de aprendizagem9-10.
Neste contexto, a Universidade do Porto (UP) criou um portal de e-learning para responder às solicitações
de alunos e professores na área das Novas Tecnologias. Ao promover o ensino e a formação através da
web, a UP pretende sensibilizar a comunidade académica para a necessidade de actualizar o ensino
presencial com recurso às novas tecnologias, produzindo materiais electrónicos didácticos de qualidade.
Deste modo, as aulas presenciais podem ser completadas com uma componente on-line o que permite
abrir aos alunos novas possibilidades de complementarem o seu estudo 9-10.
Este artigo descreve uma experiência ensaiada na disciplina de Alimentação Humana I, da Licenciatura
em Ciências Farmacêuticas da Faculdade de Farmácia da UP, no ano lectivo de 2004-2005. Esta
disciplina surgiu na sequência da última reforma do Plano Curricular do Curso de Ciências Farmacêuticas
(Deliberação nº 1009/2002 da Universidade do Porto, diário da República nº 145 de 26 de Junho de 200211),
que consigna a existência das disciplinas de Alimentação Humana I e II, leccionadas respectivamente
no 2º semestre do 3º ano e no 1º semestre do quarto ano. Neste novo Plano Curricular foi reduzida
a carga horária total do curso, sendo esta medida extensiva às disciplinas da área da Bromatologia,
visando a harmonização da carga lectiva com a dos cursos similares da União Europeia e o aumento da
disponibilidade dos alunos para actividades de pesquisa.
A disciplina de Alimentação Humana I pretende iniciar a formação do futuro farmacêutico na área
do alimento, para que este compreenda a importância que o fenómeno alimentar assume como factor
promotor de saúde ou, pelo contrário, favorecedor de doença, podendo no entanto contribuir igualmente
para a sua cura. Esta disciplina, de índole teórica e laboratorial, possui carácter obrigatório. Considerando
o conteúdo multidisciplinar das matérias a ministrar, o ensino proposto baseia-se em aulas teóricas
interligadas com laboratoriais, levando o aluno a correlacionar diferente informação através da discussão
de problemas concretos.
Não existiam dados estatísticos de anos anteriores relativos à disciplina, pois esta foi leccionada pela
primeira vez no ano lectivo 2004/2005.
A participação no Workshop “E-learning UPorto” constitui uma excelente oportunidade de reflectir na
actividade pedagógica desenvolvida e no papel do professor e do aluno no paradigma actual do ensinoaprendizagem. Constitui igualmente uma oportunidade para repensar o futuro.
3. MOTIVAÇÕES PARA ADERIR AO PROJECTO E-LEARNINGUP|2004-2005
Quando o gabinete de Apoio às novas Tecnologias na Educação da Universidade do Porto lançou o
desafio para inovar o processo de ensino/aprendizagem com recurso às novas tecnologias da informação
e comunicação, designadamente com o uso da plataforma “WebCT” constatei que a disciplina de
Alimentação Humana I reunia condições mais do que suficientes para ser um desafio interessante a
disponibilização de um curso de e-learning em regime misto. Pretendia, deste modo, adquirir experiência
para utilizar as actuais tecnologias da informação e comunicação nas minhas actividades docentes, assim
como, introduzir inovações nas metodologias de ensino utilizadas.
Como a disciplina de alimentação Humana I foi leccionada pela primeira vez no ano lectivo de 2004/2005,
não existiam apontamentos de anos anteriores, pelo que os alunos tinham acesso ao material de apoio e
mesmo ao programa pela primeira vez. Atendendo a que a disciplina apresentava uma carga horária mais
reduzida que a das anteriores disciplinas de Bromatologia, a preocupação central era no sentido de motivar
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os alunos para não diminuir a sua formação global na área do alimento. As aulas presenciais, juntamente
com a componente on-line, possibilitavam aos alunos novas possibilidades de complementarem o seu
estudo.
4. OBJECTIVOS
Os objectivos do programa são os seguintes:
1 – Motivar os alunos para uma aprendizagem baseada na busca de informação.
2 – Despertar nos alunos atitudes científicas nomeadamente de, racionalidade, rigor, consistência no
saber, trabalho de equipa, interpretação dos dados obtidos, e espírito crítico.
3 – Motivar os estudantes sobre a importância da alimentação na saúde, evidenciar a função do alimento
como medida preventiva no que respeita à saúde das populações, um campo da saúde que em muitas
circunstâncias está esquecido.
4 – Conhecer os diversos tipos de componentes dos alimentos, incluindo os constituintes desejáveis e os
constituintes que podem por em causa a segurança alimentar.
5 - Dar a conhecer as necessidades alimentares do indivíduo saudável nas suas várias faixas etárias.
6 – Consciencializar os alunos para a problemática da segurança alimentar no Mundo de hoje.
A monitorização dos objectivos propostos foi realizada através dos dados estatísticos referentes à
utilização das plataformas, dos resultados dos inquéritos pedagógicos e, naturalmente, da avaliação dos
estudantes através do exame final e dos trabalhos e relatórios realizados. Com efeito, não deve ser
esquecido o facto da avaliação constituir uma forma de testar o grau de domínio sobre a matéria da
disciplina, de ordenar os alunos por categoria de classificação, e também, de estimular a aprendizagem
e a motivação para o estudo.
5. ESTRATÉGIA DE INTEGRAÇÃO DA COMPONENTE ON-LINE COM A COMPONENTE
TRADICIONAL
Na primeira aula, além de apresentações pessoais e explicitação da disciplina (objectivos, estrutura
programática, bibliografia de suporte e organização das sessões lectivas) foi igualmente apresentada a
componente on-line, assim como as instruções de acesso. Foi pedido a cada aluno que posteriormente
se inscrevesse na página da disciplina. Esta página era encontrada em http://elearning.up.pt e o seu
acesso estava condicionado aos alunos de licenciatura que naquele momento se encontravam a frequentar
a disciplina (Fig 1). Os logins e passwords foram fornecidos pelo GATIUP que articulou toda esta
informação com o Sistema de Informática da Faculdade.
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Figura 1 – Como aceder à plataforma de e-learning no WebCT.

Na Figura 2 apresenta-se a Homepage da disciplina de Alimentação Humana I no WebCT onde é possível
visualizar o modo como foi organizada e qual a informação disponível.

Figura 2 – Aspecto da Homepage da disciplina de Alimentação Humana I no WebCT.
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Através da plataforma WebCT foi organizada uma página para a disciplina de Alimentação Humana I
articulada nas seguintes pastas:
Ferramentas de comunicação:
(i) Calendário, uma agenda com uma actualização frequente, onde era colocada a distribuição das aulas
teóricas e práticas, alterações de horários, ou de salas, etc.
(ii) Fórum, ferramenta de comunicação assíncrona. Estava dividido em duas secções: Dúvidas e Trabalho
final, onde foram colocados os trabalhos de pesquisa dos diferentes grupos.
(iii) E-mail, ferramenta de comunicação assíncrona utilizada internamente para comunicar com os
alunos.
Materiais electrónicos de ensino e aprendizagem:
(iv) Informações, pasta onde eram colocadas informações de carácter geral, como o programa da
disciplina, enquadramento no curso, métodos de avaliação, bibliografia, incluindo Links de interesse
para a disciplina.
(v) Teóricas, onde o material de apoio das aulas teóricas foi sendo disponibilizado.
(vi) Laboratoriais, esta pasta integrava uma descrição dos trabalhos laboratoriais, realizados pelos alunos,
com fotografias dos passos mais importantes e descrição dos protocolos analíticos.
(vii) Trabalho de pesquisa, indicações sobre o trabalho a realizar pelos alunos. Foi inserido um exemplo
de um trabalho, elaborado pelo professor, subordinado ao tema “Dioxinas”.
(viii) Inquérito pedagógico, a preencher pelos alunos no final do semestre e utilizado para a descrição
estatística da utilização da plataforma pelos alunos.
(ix) Trabalhos dos alunos, pasta onde foram colocados os trabalhos de pesquisa sobre Segurança Alimentar
realizados pelos alunos. Os trabalhos foram agrupados nos seguintes temas: Contaminantes resultantes
do processamento, contaminantes industriais, pesticidas, metais pesados, antinutrientes, resíduos de
drogas veterinárias e micotoxinas.
Os documentos foram sendo disponibilizados on-line progressivamente, à medida que a disciplina
decorria e acompanhando o desenrolar das aulas. Estes materiais foram elaborados pelo docente com
o apoio do GATIUP. Foram disponibilizados materiais educativos, que incluíam documentos Word (2),
PowerPoint (28), HTML (10), Excel (1) elaborados expressamente para a disciplina, mas que poderão no
futuro ser aproveitados para módulos de algumas disciplinas de mestrado. O conteúdo total da disciplina
foi colocado on-line.
No que respeita à componente tradicional, o ensino teórico teve como base a exposição das matérias em
aulas teóricas de 50 minutos. Nestas aulas, procurou-se fomentar nos alunos o gosto pelo estudo e pela
pesquisa das matérias. Eram aulas expositivas, informativas e integrativas, de modo a satisfazerem os
objectivos do ensino que envolvem aprendizagem, ou seja, a transferência e aquisição de conhecimentos.
Estas sessões constituíram uma oportunidade de fornecer informações sempre actualizadas, incluindo
investigação pessoal, muitas vezes ainda não publicada. Constituíram igualmente uma oportunidade para
organizar determinados assuntos, seleccionando informação de fontes diversas, salientando conceitos
importantes, de modo a melhor se adaptar as aulas às características dos estudantes. Permitiram ainda
partilhar visões pessoais sobre aspectos particulares.
Nas aulas laboratoriais, procurou-se encorajar a participação activa dos estudantes; enfatizar o pensamento
crítico e a resolução de problemas, promovendo actividades que estimulassem o raciocínio. Procurou-se
ainda contextualizar e integrar os trabalhos laboratoriais na matéria apresentada nas aulas teóricas.
No fim da primeira aula de cada capítulo do programa, era recomendada a bibliografia (disponível na
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biblioteca da faculdade) mais adequada para o estudo dessa matéria, para além de outra bibliografia
indicada para quem pretendesse aprofundar os conhecimentos sobre os diversos temas. O material
colocado na plataforma de e-learning permitia, através da utilização de hipertextos e links, nomeadamente
à biblioteca on-line da Universidade do Porto, estabelecer diferentes percursos de estudo a definir pelo
próprio aluno. Deste modo, a escolha da bibliografia a recomendar aos alunos teve em atenção não só
os que têm preferência pelas novas tecnologias da informação e comunicação, como os que preferem a
consulta tradicional à biblioteca.
A estratégia escolhida para estimular a utilização dos recursos pedagógicos on-line consistiu em propor
aos alunos o envio, através da plataforma, dos relatórios das aulas laboratoriais e dos exemplos de
dietas elaboradas. Adicionalmente, estes efectuavam um trabalho de pesquisa bibliográfica sobre um
tema actual da área alimentar, consultando para o efeito bibliografia primária, secundária, pesquisa na
biblioteca e na web.
A Declaração de Bolonha obriga também à consideração, em cada disciplina, de uma componente de
investigação. Trata-se, claro está, no que respeita às disciplinas de licenciatura, de uma investigação
muito incipiente, quase reduzida à actividade de pesquisa bibliográfica8. No ano lectivo 2004/2005 o
tema escolhido para a pesquisa bibliográfica foi a Segurança Alimentar, dada a preocupação actual dos
consumidores com esta problemática. Diversas substâncias constituem um risco para a saúde humana se a
exposição não for controlada, pois podem acumular-se na cadeia alimentar e ser até mesmo, transformadas
noutras com superior toxicidade. A contaminação química dos alimentos pode resultar da sua ocorrência
natural no solo, assim como de metabolitos libertados por microorganismos contaminantes, poluição
industrial ou resultante de outras actividades humanas, como práticas agrícolas, produção animal,
processamento dos alimentos e embalagem.
Cada uma das sete turmas laboratoriais escolheu um dos seguintes grupos de contaminantes: resíduos de
pesticidas e de drogas veterinárias, contaminantes industriais, metais pesados, tóxicos de origem natural,
toxinas devidas a contaminação por microrganismos, substâncias antinutricionais e contaminantes
resultantes do processamento dos alimentos. Vários aspectos foram abordados no trabalho de pesquisa,
nomeadamente qual o composto químico em estudo e a sua fórmula, efeitos tóxicos, tempo de semi-vida
no organismo, exposição, ingestão média/pessoa/dia e concentração em alguns alimentos, ingestão diária
tolerável, como eliminar o composto do organismo em caso de intoxicação, método de doseamento e
bibliografia consultada. Este trabalho, com um máximo de 5 páginas A4 e espaçamento 1,5 foi elaborado
pelos mesmos grupos das aulas laboratoriais, e depois de corrigido foi colocado na plataforma de elearning, para que os colegas pudessem também aprender.
6. RESULTADOS
O sucesso do e-learning foi notório como se pode constatar pela análise do Quadro 1 que resume os
resultados obtidos.
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Quadro 1 - Resultados de utilização do e-learning na disciplina de Alimentação Humana 1
(ano lectivo 2004/2005).

A adesão dos alunos ao projecto foi de 75,96%, com uma média de 185,75 hits por aluno, com um número
total de hits de 14674. Foram trocados 324 e-mails e colocadas 16 mensagens no fórum.
É importante estabelecer o perfil dos estudantes que usaram este tipo de ferramenta: estudantes que
acederam ao curso de casa (58%) e da faculdade (35%). 95% dos alunos têm facilidade de acesso a um
computador com ligação à Internet. 47% acedem por ADSL, 28% por cabo e 19 % com modem. 71%
consideram ter conhecimentos médios de informática, só 29% consideram ter bons conhecimentos de
informática.
No que respeita à opinião sobre a plataforma, os alunos referiram que esta era de fácil acesso, apresentando
uma interface gráfica agradável. 57% dos alunos referem aceder à plataforma 2/3 vezes por semana e
classificaram a estrutura do curso boa. 85% dos alunos consideraram que a plataforma foi regularmente
actualizada pelo professor. 80% dos alunos consideraram que a comunicação entre o aluno e o professor
melhorou.
Vários pontos positivos foram assinalados pelos alunos depois de terem usado a plataforma, sendo de
realçar o facto de esta permitir um melhor acompanhamento das aulas, devido à facilidade de acesso
ao material de estudo e a uma maior comunicação com o professor e com os colegas. Foram ainda
considerados positivos, o facto de todos os aspectos respeitantes à disciplina estarem concentrados, a
possibilidade de envio dos trabalhos para avaliação, assim como o acesso aos trabalhos de pesquisa
realizados por outros alunos.
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No geral, os alunos não descrevem pontos negativos, referindo apenas que deveria existir uma componente
de exercícios para auxiliar a preparação para os exames. Este aspecto foi tido em conta e será inserido no
próximo ano lectivo na forma de quizzes.
A análise das classificações da época normal e da época de recurso demonstra um índice de aprovação
na disciplina de 85%, em que 34,1% dos alunos aprovados obtiveram classificação igual ou superior a
15 valores.
7. CONCLUSÕES
A utilização do modelo de ensino de e-learning misto na disciplina de Alimentação Humana I, durante
o primeiro ano em que esta foi leccionada no Curso de Ciências Farmacêuticas, ajudou a implementar
uma aprendizagem baseada na metodologia científica, a equacionar problemas, a planear e executar
experiências, a interpretar os resultados, a discuti-los e a tirar conclusões. Foi possível despertar os
alunos para o fascínio da participação na construção de conhecimento. A qualidade dos 41 trabalhos
de pesquisa elaborados, o interesse demonstrado pelos alunos nas aulas teóricas e laboratoriais e os
resultados da classificação do exame final, permitem concluir que as expectativas iniciais, de motivar os
alunos para o estudo do alimento e de estimular a sua capacidade de pesquisa, assim como o seu espírito
crítico, foram amplamente alcançadas.
A avaliação da componente laboratorial torna-se mais objectiva e clara, porque ao ser possível
disponibilizar na plataforma os trabalhos produzidos pelos alunos e a consulta dos mesmos, este podem
constatar que as diferenças na classificação são o resultado da qualidade dos trabalhos produzidos.
O uso da plataforma WebCT permitiu utilizar ferramentas facilitadoras do processo de aprendizagem. A
plataforma constituiu um instrumento de estudo, dando a cada aluno a possibilidade de, a seu ritmo, poder
utilizar os conteúdos para leitura on-line, download ou leitura em papel. Estimulou ainda a utilização
da biblioteca virtual da Universidade do Porto. No entanto, requer da parte do professor mais tempo
para a elaboração dos referidos conteúdos e a participação em acções de formação de modo a conjugar
pedagogia com avanços tecnológicos. É ainda exigido o trabalho de uma equipa de especialistas.
No próximo ano lectivo, a disciplina será leccionada na plataforma WebCT –Vista Core, sendo a principal
alteração a introduzir a dinamização do fórum com questões relacionadas com a Segurança Alimentar.
Adicionalmente, o trabalho de pesquisa será apresentado em Powerpoint, pelos alunos, na última aula
laboratorial e a apresentação ficará disponível para os colegas consultarem. Os alunos serão incentivados
a realizar filmes de vídeo e documentos HTML contendo fotos a explicar o funcionamento de alguns
trabalhos práticos e de equipamento específico. A utilização do chat para sessões de dúvidas com os
alunos também constitui um desafio interessante.
Finalmente, gostaria de realçar que a pedagogia universitária também consiste em convidar os alunos a
participar na investigação que desenvolvemos, motivando-os para a aventura da pesquisa e prestando um
contributo específico para o crescimento de cada um deles. Foi o que ocorreu com alguns dos alunos que
frequentaram a disciplina e que nos tempos livres realizaram nas instalações do Serviço de Bromatologia
trabalho experimental relacionado com alguns dos assuntos ministrados.
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ENSINO DE CONTROLO SENSORIAL EM REGIME DE E-LEARNING MISTO, UM CASO DE
ESTUDO
(Isabel Ferreira)
1. IDENTIFICAÇÃO DA DISCIPLINA
Controlo sensorial
Docente: Isabel Ferreira
Curso: Mestrado em Controlo de Qualidade
Número de alunos inscritos: 16
Plataforma: WebCT (http://webct.up.pt)
WebCT ID: csensorial
Password: visitante
2. CONTEXTUALIZAÇÃO
Este artigo descreve uma experiência ensaiada na disciplina de Controlo Sensorial, do mestrado em
Controlo de Qualidade da Faculdade de Farmácia da UP, no ano lectivo de 2004-2005.
A carga horária desta disciplina é muito reduzida, sendo de 10 horas teóricas e 10 horas práticas. Todas as
aulas implicavam um envolvimento presencial dos 16 alunos inscritos. As aulas teóricas foram planeadas
para serem de tipo expositivo, enquanto que as aulas práticas visavam o treino dos alunos para formarem
um painel de provadores. Assim como, a execução de um trabalho de caracterização dos compostos do
aroma de um alimento por cromatografia e um trabalho final de natureza prática.
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.
3. MOTIVAÇÕES PARA ADERIR AO PROJECTO E-LEARNINGUP|2004-2005
Quando o gabinete de Apoio às novas Tecnologias na Educação da Universidade do Porto lançou o
desafio para inovar o processo de ensino/aprendizagem com recurso às novas tecnologias da informação
e comunicação, designadamente com o uso da plataforma WebCT constatei que a disciplina de Controlo
sensorial reunia condições mais do que suficientes para ser um desafio interessante a disponibilização
de um curso de e-learning em regime misto. As aulas presenciais eram imprescindíveis para o treino
dos sentidos e para o trabalho final de carácter prático. No entanto, dada a reduzida carga horária da
disciplina, a componente on-line permitia abrir aos alunos novas possibilidades de complementarem o
seu estudo. Pois uma abordagem e-learning complementar às aulas presenciais significava uma mais
valia tanto pela disponibilidade temporal como pela potencialidade em motivar os alunos1.
4. OBJECTIVOS DA DISCIPLINA
Familiarizar os alunos com:
- aquisição de linguagem própria de análise sensorial.
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- o conhecimento de diversos tipos de testes de análise sensorial.
- as directivas gerais para a concepção dos locais apropriados para análise e processamento dos resultados
dos ensaios, selecção e treino de provadores profissionais. O desenvolvimento de competências práticas
(aulas práticas) de análise sensorial, com treino de painel de provadores, de acordo com as normas ISO
e análise cromatográfica dos compostos do aroma dos alimentos.
5. MODELO/ESTRATÉGIA
Na primeira aula, realizada na sala dos computadores, além de apresentações pessoais e explicitação da
disciplina (objectivos, estrutura programática, bibliografia de suporte e organização das sessões lectivas)
foi igualmente, apresentada a componente on-line e 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 por um
membro do GATIUP (Dra Margarida Amaral).
Na Figura 1 apresenta-se a Homepage da disciplina de controlo sensorial no WebCT onde é possível
visualizar o modo como foi organizada e qual a informação disponível.

Figura 1 – Aspecto da Homepage da disciplina de controlo sensorial no WebCT

Através da plataforma WebCT foi organizada uma página articulada nas seguintes pastas2:
(i) Generalidades (programa da disciplina, métodos de avaliação e bibliografia)
(ii) Calendário (uma agenda com uma actualização frequente, onde era colocada a distribuição das aulas
teóricas e práticas, alterações de horários, ou de salas, etc).
(iii) Pasta das aulas teóricas, onde o material de apoio apresentado nas aulas teóricas foi sendo
disponibilizado, assim como os sumários.
(iv) Links de interesse, pasta que inclui sites com interesse para a disciplina e para os trabalhos a realizar
pelos alunos.
(v) Avaliação, contém exemplos de perguntas de exame.
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(vi) Fichas de análise sensorial, fichas com questões relativas às aulas práticas e em que era proposto
aos alunos que depois do seu preenchimento fossem enviadas ao professor, para este avaliar, de uma
forma informal, se eles tinham compreendido os conceitos ministrados. Estas fichas serviam também
para os alunos enviarem os resultados de avaliação do perfil sensorial dos alimentos analisados nas aulas
práticas, permitindo ao professor analisá-los estatisticamente de uma forma global e assim avaliar a
performance da turma e colocar os resultados na pasta Aulas práticas.
(vii) Aulas práticas, esta pasta integrava uma descrição do treino do painel, realizado pelos alunos
com fotografias dos passos mais importantes e tratamento estatístico dos resultados obtidos nas aulas
práticas.
(viii) Vídeo, realizado na aula prática de análise dos compostos do aroma por cromatografia gasosa, foi
um auxiliar importante para dois alunos que não puderam estar presentes nessa aula.
(ix) Fórum ferramenta de comunicação assíncrona. Estava dividido em duas secções: Dúvidas e Trabalho
final, onde foram colocados os trabalhos práticos dos diferentes grupos.
(x) email, ferramenta de comunicação assíncrona utilizada internamente para comunicar com os alunos.
(xi) Glossário, começou a ser construído pela professora, com a colaboração dos alunos e incluía termos
relacionados com a fisiologia dos sentidos, etc.
Os documentos foram sendo disponibilizados on-line no decorrer da disciplina acompanhando o
desenrolar das aulas, que foram ministradas durante 4 semanas. Estes materiais foram elaborados pelo
docente com o apoio do GATIUP, a estrutura do IRICUP responsável por dinamizar a utilização das TIC
aplicadas à educação.
De uma forma geral, foram disponibilizados materiais educativos, que incluíam 33 documentos em Word,
11 em PowerPoint, 4 HTML e 1 vídeo, estes incluíam, documentos de texto, imagens, questionários,
testes modelo e respostas aos testes. Em Dezembro de 2005 os documentos em PowerPoint e o vídeo vão
ser reutilizados nas palestras que irei apresentar na Universidade Federal do Rio de Janeiro, destinadas
aos alunos de Pós-graduação em Ciência de Alimentos.
6. RESULTADOS
A adesão dos alunos ao projecto foi notória (100%), com uma média de 200 hits por aluno, num total de
3358, durante as 4 semanas em que funcionou a disciplina. Foram trocados 104 emails e colocadas 14
mensagens no fórum.
É importante estabelecer o perfil dos estudantes que usaram este tipo de ferramenta: estudante trabalhador,
que acedeu ao curso de casa (70%) e da faculdade (20%). 100% dos alunos têm facilidade de acesso a um
computador com ligação à Internet. 50% ainda acedem com modem. 90% consideram ter conhecimentos
médios de informática, só 10% consideram ter bons conhecimentos de informática.
No que respeita à opinião dos alunos sobre a plataforma, estes referiram que esta era de fácil acesso, não
apresentava problemas e tinha uma interface gráfica agradável. 60% dos alunos acederam à plataforma
2/3 vezes por semana e classificaram a estrutura do curso boa. 80% dos alunos consideraram que a
plataforma foi regularmente actualizada pelo professor. 80% dos alunos consideraram que a comunicação
entre o aluno e o professor melhorou.
Algumas estratégias contribuíram para melhorar a comunicação aluno/professor, por exemplo, o
preenchimento e envio ao professor de fichas com questões relativas às aulas práticas, permitiu detectar
algumas dificuldades na aprendizagem, e voltar a explicar esses pontos específicos na aula seguinte.
Também a elaboração de um vídeo a explicar o funcionamento da técnica cromatográfica de extracção de
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compostos do aroma ajudou a compreender este tema mais complexo.
Outra estratégia escolhida para estimular a utilização dos recursos pedagógicos on-line consistiu em
propor aos alunos que consultando os recursos disponibilizados na página da disciplina e noutros sites,
delineassem um trabalho experimental de análise sensorial a implementar nas últimas 2 horas práticas,
num tipo de produtos à sua escolha. Estes trabalhos eram realizados em grupos de 3-4 alunos e davam
liberdade ao aluno de fazer uma série de opções, e aprofundar, até onde fosse capaz ou lhe interessasse
o tema escolhido.
Para delinear e realizar os trabalhos os alunos tiveram que procurar informação relevante sobre o
respectivo tema e saber usar mecanismos de pesquisa. Este trabalho permitiu, por um lado, avaliar a
capacidade do painel sensorial para quantificar propriedades organolépticas em 4 tipos diferentes de
alimentos, e por outro lado, contribuiu para avaliar o empenho dos alunos, assim como, a sua capacidade
de efectuar um desenho experimental adequado aos objectivos de cada trabalho e escolher os métodos
mais adequados de tratamento estatístico dos resultados. Quando os alunos desejavam, efectuar ensaios de
análise instrumental relacionados com o tema em estudo, isso era possível, fora das horas de aula. Deste
modo, privilegiou-se a aprendizagem do “saber fazer” e do “como fazer” em detrimento do tradicional
“saber”.
Através do e-learning procurou-se reforçar a cultura do ensino-aprendizagem centrada no estudante, em
que o docente tem um papel facilitador do conhecimento e da aprendizagem. Deste modo, foi possível
melhorar a autonomia e a capacidade de pesquisa dos alunos. Procurou-se que os estudantes tivessem 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. Todos os alunos foram
aprovados na disciplina. Os resultados desta experiência de e-learning foram apresentados na forma
de poster num congresso internacional3 e num artigo científico submetido para publicação na revista
Internacional Journal of Technology and Design Education4.
No próximo ano lectivo a disciplina será leccionada na plataforma WebCT Vista Core, com algumas
modificações. Nomeadamente, a elaboração de mais vídeos para complementar as aulas práticas. O
filme de vídeo, preparado pelo docente no decorrer da aula laboratorial de extracção dos compostos
do aroma dos alimentos, permitiu aos alunos rever o funcionamento da técnica de micro-extracção em
fase sólida, uma metodologia que a maior parte desconhecida. Com a colaboração do GATIUP será
possível elaborar vídeos de melhor qualidade e inseri-los, por exemplo, nas páginas HTML das aulas
práticas em substituição das fotografias. Também serão elaboradas mais fichas informais de avaliação
de conhecimentos, e será dada continuidade à construção do glossário, muito útil numa disciplina desta
índole. A dinamização do fórum com questões relacionadas com a qualidade dos alimentos e implicações
nas suas características sensoriais, assim como a utilização do chat para sessões de dúvidas com os alunos
também constituem um desafio interessante.
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PROJECTO DE E-LEARNING 2004-2005 DA DISCIPLINA DE IMUNOLOGIA DA FACULDADE
DE FARMÁCIA
(Anabela Cordeiro da Silva)
1. IDENTIFICAÇÃO DA DISCIPLINA
Nome: Imunologia
Semestral: 1º semestre
Plataforma: WebCT
N.º Alunos: 101
Docente ou Equipa docente: Anabela Cordeiro da Silva
2. CONTEXTUALIZAÇÃO
• Descrição da disciplina
A Faculdade de Farmácia é responsável pela formação do curso em Ciências Farmacêuticas. Este curso
está organizado em três anos de ensino básico e dois anos de ensino dirigido: com disciplinas comuns e
disciplinas complementares incluídas nestas as disciplinas projecto. A disciplina de Imunologia localizase dentro das disciplinas de ensino básico no primeiro semestre do 3ºano desta licenciatura.
• Estratégias de ensino adoptadas antes de integrar o Projecto E-learningUP|2003
Com o ensino da disciplina de Imunologia pretende-se que o aluno adquira: as noções básicas dos
componentes que constituem os tecidos biológicos implicados na resposta imunológica; o conhecimento
da composição dos diferentes constituintes celulares e moleculares presentes nos fluidos biológicos; a
aquisição da metodologia experimental básica utilizada nas determinações das diferentes populações
celulares e domínio da técnica de microscopia para análise das diferentes estruturas.
Era avaliada a evolução da prática experimental do aluno ao longo do semestre para uma maior autonomia
e aplicação a novas situações.
• Descrição da utilização das TIC antes de integrar este projecto, incluindo informação a materiais
on-line já existente.
Nas aulas teóricas são abordados os diferentes temas com recurso a métodos clássicos: duas aulas teóricas
por semana, com duração de 1hora apoiadas por acetatos e o recurso esporádico a filmes animados em
temas pontuais. As aulas práticas laboratoriais não tinham qualquer suporte de material informático.
• Dados estatísticos de anos anteriores relativos à disciplina
A avaliação da disciplina segue o previsto na “normas de avaliação” em vigor na FFUP e é efectuada por
exame final, o qual envolve todos os assuntos tratados durante o semestre nas aulas teóricas e laboratoriais.
Existem dados obtidos em inquéritos aos alunos que muitas vezes não eram devidamente analisados.
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3. MOTIVAÇÃO
• Motivação para aderir ao projecto
Possibilidade de criar uma forma inovadora de ensinar/aprender.
Desenvolver novas competências de interacção professor/aluno.
Disponibilizar conteúdos certificados.
Envolvimento dos alunos a criar os conteúdos disponíveis.
• Expectativas iniciais
Forte aderência de um grupo de alunos da era da globalização para a comunicação on-line.
4. OBJECTIVOS
• Identificação dos objectivos
Possibilidade de disponibilizar conhecimentos distribuídos por meio electrónico que garantisse a
veracidade das informações.
Desenvolver novas competências de ensinar e aprender, melhorando a acessibilidade aos conteúdos
pedagógicos.
Promover uma aprendizagem activa melhorando a comunicação professor/aluno pela utilização da
tecnologia informáticas no processo de ensino/aprendizagem.
Disponibilização de um método eficaz para avaliar a qualidade ensino/aprendizagem.
• Monitorização dos objectivos
A nível do aluno:
- Melhorar as condições de aprendizagem fora da sala de aula.
- Melhorar a autonomia e a capacidade de pesquisa do aluno.
- Melhorar o tipo de recursos disponíveis.
A nível da interacção aluno/professor:
- Um papel mais participativo do aluno.
- Uma comunicação rápida e fidedigna
• Alterações aos objectivos iniciais
- Detectar e corrigir deficiências.
- Avaliar a eficácia/impacto do processo educativo.
- Construir conteúdos dirigidos para o publico alvo (alunos do 3ºano da licenciatura em Ciências
Farmacêuticas).
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5. MODELO/ESTRATÉGIA
• Descrição do modelo/estratégia utilizado
Os conteúdos da disciplina de Imunologia do Curso de Ciências Farmacêuticas foram disponibilizados
na plataforma WebCT.
As ferramentas utilizadas foram relativamente ao módulo de conteúdo:
- Aulas teóricas (diferentes projecções utilizadas nas aulas teóricas em forma de PDF ou de
PowerPoint);
- Aulas Práticas (dossier de apoio às aulas práticas com os protocolos experimentais, PDF dos
diapositivos utilizados na explicação dos trabalhos laboratoriais);
- Animações (práticas e teóricas, onde estão disponíveis animações de matérias relacionadas
respectivamente com a prática e com a teórica);
- Glossário (da terminologia utilizada durante as aulas);
- Avaliação (critérios de avaliação da cadeira, auto-teste e inquérito pedagógico);
- Generalidades (Sumários, Programa da Disciplina em Português e em Inglês, Bibliografia e texto
teórico, documento em PDF com a descrição detalhada do programa da cadeira);
- Links de Interesse (direcções de ligação a sites da Internet onde o aluno poderá aprofundar algumas
matérias ou ter acesso a animações exemplificativas de matérias mais complexas);
- Trabalhos laboratoriais (todos os trabalhos estão a ser disponibilizados em HTML intercalando texto
com filmes animados realizados no laboratório com o apoio do GATIUP, Dra. Margarida Amaral e Dr.
Samuel Martins).
As ferramentas utilizadas foram relativamente ao módulo de comunicação: Calendário (com programação
de todos os trabalhos laboratoriais); mail e fórum (utilizado principalmente com o objectivo de construir
um glossário com participação dos alunos).
• Estratégia de integração on-line/off-line
Os conteúdos foram disponibilizados on-line na plataforma WebCT, permitindo que os alunos se
preparassem para uma maior intervenção nas aulas teóricas. Os materiais foram disponibilizados sem
restrição, podendo o aluno aceder através da plataforma do SIGARRA após a sua autenticação.
• Pontos fortes e pontos fracos do modelo escolhido
Pontes fortes foram o facto da plataforma disponibilizar os conteúdos programáticos de uma forma rápida
e que garanta a veracidade das informações.
O ponto menos forte foi a não adesão da totalidade dos alunos (101 inscritos 57 nunca acederam à
plataforma).
6. ORGANIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO
• Como é que o projecto foi organizado?
Os materiais disponibilizados foram elaborados pelos docentes com o apoio do GATIUP, a estrutura do
IRICUP responsável por dinamizar a utilização das Novas Tecnologias na Educação da Universidade do
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Porto.
Os materiais educativos foram disponibilizados da seguinte forma: documentos de texto (Word, PDF),
apresentações multimédia (PDF e PowerPoint), imagens, directorias de hiperligação, animações
(disponibilizadas na Internet e realizadas para o efeito), vídeos, questionários, simulações e actividades
interactivas.
• Quem é que participou?
O Gabinete de Apoio para as Novas Tecnologias na Educação da Universidade do Porto, nas pessoas
da Dra. Margarida Amaral e do Dr. Samuel Martins disponibilizaram apoio pedagógico e técnico na
elaboração de um componente on-line da disciplina de Imunologia, de apoio às aulas presenciais.
• Que recursos foram utilizados?
Utilizaram-se recursos pessoais e da Faculdade. Mas a grande inovação deveu-se aos recursos
disponibilizados pelo GATIUP para a criação de um vídeo animado “Infecção de macrófagos por
microrganismos intracelulares” que foi disponibilizado na plataforma aos alunos, utilizado em conferencias
e integrado na aula leccionada pelo docente aquando da sua agregação assim como disponibilizado a
outros colegas da Universidade do Porto que leccionam matérias semelhantes.
Durante este ano lectivo está a decorrer a realização dos trabalhos laboratoriais em páginas HTML
constituídas por filmes realizados nos próprios laboratórios de aulas intercalados de texto explicativo.
Este novo material está a ser criado para disponibilizar na plataforma e tem o apoio incondicional da Dra.
Margarida Amaral e do Dr. Samuel Martins.
• Descrição da utilização das plataformas
Durante o desenvolvimento deste projecto os alunos foram convidados a participar na realização
conteúdos para a página, nomeadamente a utilização do fórum como local de discussão para a construção
do glossário.
7. RESULTADOS
• Descrição dos produtos desenvolvidos durante o projecto
Criação da página da disciplina de Imunologia na plataforma WebCT com ligação directa ao programa
SIGARRA.
Foram disponibilizados os conteúdos relativamente às aulas teóricas (17 PDF) e práticas (4 PDF), 10
animações, glossário em construção com a participação dos alunos, 6 documentos em PDF no item
Avaliação e Generalidades. Foi criada com apoio do GATIUP uma animação da “Infecção do macrófago
por microrganismos intracelulares”. Está em curso a criação dos trabalhos laboratoriais em páginas
HTML com vídeos realizados no laboratório intercalados por texto escrito explicativo.
• Resultados de utilização
Apesar de não ser possível a avaliação da utilização da plataforma de uma forma eficaz, uma vez que
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só foi disponibilizada em Janeiro de 2005, correspondendo ao final do período de leccionamento da
disciplina.
Registaram-se até Julho de 2005: 44 utilizadores (alunos da licenciatura em Ciências Farmacêuticas),
sendo o conteúdo mais consultado a aula teórica sobre Imunidade Inata.
• Dados estatísticos de utilização das plataformas

Fig.1 Hits totais ao longo do ano lectivo.
O mês de Fevereiro (dia 15) correspondeu à avaliação da disciplina.

Dos 33 alunos que se inscreveram para realizar o exame da disciplina em Setembro, 23 acederam à
plataforma após o exame de Fevereiro, 10 nunca acederam. O grau de aprovações entre os alunos que
acederam foi de 50% enquanto que aqueles que não utilizaram a plataforma foi de 25%.
• Resultados dos inquéritos pedagógicos
Responderam 6 alunos. Todos os alunos acederam de casa ou da Faculdade de Farmácia. Utilizam
habitualmente o computador essencialmente para E-mails e fórum. A maioria tem conhecimentos
médios e facilidade de acesso à Internet. Os alunos acharam o aspecto gráfico da plataforma bastante ou
moderadamente agradável e de rápido acesso aos materiais disponibilizados. A frequência de acesso dos
alunos à plataforma variou entre diariamente, 2/3 vezes por semana ou semanalmente. Existe sincronia
entre os conteúdos on-line e as aulas. A componente on-line ajudou bastante o desempenho dos alunos na
disciplina. A maior proximidade professor/aluno não é partilhada por todos os alunos. Os conteúdos são
actualizados regularmente o que levou a um aumento da motivação pelos alunos.
• Análise de resultados
Os pontos positivos assinalados pelos alunos foram:
- Rapidez e disponibilidade da informação;
- Facilidade e clareza na busca dos conteúdos;
- Informação actualizada em conformidade com as aulas, auxiliada pelos vídeos dirigidos às aulas
laboratoriais;
- Oportunidade de contacto com o professor, disponibilidade semanal às matérias de estudo e acesso
rápido às classificações;
- Acesso fácil às aulas práticas e laboratoriais apoiadas por vídeos.
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Os pontos menos positivos assinalados pelos alunos foram:
- O acesso indirecto, através da página da FFUP;
- Dificuldade em abrir o site e determinados ficheiros;
- Impossibilidades pontuais em aceder aos vídeos.
A importância assinalada pelos alunos da disciplina se manter on-line:
-

Pelos pontos positivos apontados previamente;
Pela facilidade de aceder à disciplina quando necessário;
Por cativar os estudantes para o estudo da Imunologia;
Pelo acesso aos filmes dos trabalhos laboratoriais antes de os realizar;
Pela existência de um glossário interactivo;
Pela forma de comunicar com o professor para esclarecimento de dúvidas.

As principais motivações apontadas pelos alunos para utilizar a plataforma foram:
-

Rapidez e disponibilidade da informação;
Facilidade na obtenção de material de apoio às aulas;
Informação rápida, de fácil acesso e actualizada;
Participação interactiva;
Estudo com melhor qualidade.

8. CONCLUSÃO
• Análise crítica do projecto tendo em conta os objectivos e as expectativas
O projecto permitiu atingir o grande objectivo proposto do acesso fácil a conteúdos fidedignos.
Não temos dados estatísticos suficientes que nos permitem uma análise do cumprimento de todos
objectivos propostos.
Principais vantagens:
- Conteúdos de qualidade e fidedignos permanentemente disponíveis;
- Facilidade de comunicação entre professor / aluno;
- Aspectos referenciados pelos alunos: “Actualização constante de materiais de apoio às aulas”; “Obtenção
fácil do material de estudo”; “Facilidade de aprendizagem”; “Motivador”.
Principais desvantagens:
- Dificuldade no acesso doméstico ou pouco disponibilidade dos computadores existentes na Faculdade;
- Algumas dificuldades no “carregamento” dos vídeos.
• Trabalho futuro
- Novas formas de motivar os alunos para aceder à plataforma;
- Implementação de uma avaliação continua deste modelo em relação ao modelo lectivo tradicional;
- Forma de avaliação sistemática do modelo;
- Utilização de ferramentas disponibilizadas pela plataforma não utilizadas anteriormente;
- Criação de documentos HTML para serem disponibilizadas, nomeadamente vídeos dos trabalhos
laboratoriais (em curso).
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TOXICOLOGIA E COMUNICAÇÃO DE RISCO. ESTRATÉGIAS ON-LINE PARA A TRANSFERÊNCIA
DE CONHECIMENTOS E DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIAS
(Fernando Manuel Gomes Remião)
1. IDENTIFICAÇÃO DA DISCIPLINA
Nome: Toxicologia e Análises Toxicológicas I
Semestral: 1º semestre
Plataforma: WebCT
N.º Alunos: 112
Docente ou Equipa docente: Fernando Manuel Gomes Remião
ACESSO À COMPONENTE ON-LINE DA DISCIPLINA
Página do Serviço de Toxicologia da FFUP: http://www.ff.up.pt/toxicologia
• Página referente aos Links
• Página referente às monografias
Plataforma WebCT: http://webct.up.pt
WebCT ID: tati2005
Password: visitante
2. CONTEXTUALIZAÇÃO
Descrição da disciplina
É uma disciplina curricular obrigatória do 5º ano lectivo do curso de Ciências Farmacêuticas. Os
conhecimentos são ministrados em aulas teóricas (2 horas semanais) e em aulas laboratoriais (2 horas
semanais).
A disciplina versa os conceitos de biotoxicologia onde são aprofundados conhecimentos relacionados
com:
• Conceitos básicos e história da Toxicologia.
• A absorção, distribuição, metabolização e excreção de xenobióticos (ADME).
• Factores que alteram o ADME, tais como a indução e inibição enzimática e o polimorfismo genético.
• Órgãos alvos e mecanismos de toxicidade dos xenobióticos.
• Respostas tóxicas do organismo aos xenobióticos.
O programa das aulas laboratoriais versa essencialmente a realização de experiências laboratoriais que
evidenciam os conceitos teóricos ministrados. No entanto, a primeira aula “laboratorial” ocorre numa
sala de computadores (on-line), onde além de serem transmitidos conhecimentos acerca das páginas web
mais importantes na área da Toxicologia, são realizadas pesquisas em diversas bases de dados. Estas
informações estão inseridas no item links da página web do Serviço de Toxicologia da FFUP (www.ff.up.
pt/toxicologia). Na última aula “laboratorial” os alunos apresentam monografias elaboradas em páginas
web, as quais desenvolvem temas associados a factores de risco importantes na área da Toxicologia
e relevantes para o domínio público. Estas monografias ficam alojadas na plataforma da WebCT. No
entanto, algumas monografias foram, pela sua qualidade, seleccionadas posteriormente para a página do
Serviço de Toxicologia.
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Estratégias de ensino adoptadas e utilização das TIC antes de integrar o Projecto E-learningUP|2003
A minha responsabilidade como docente em simultâneo das aulas teóricas e laboratoriais da disciplina
iniciou-se no ano lectivo 2002/03. As aulas teóricas foram então ministradas com recurso a diapositivos
PowerPoint. Toda a comunicação com os alunos era realizada pessoalmente e eventualmente com recurso
ao e-mail pessoal da faculdade.
Os materiais educativos foram disponibilizados em papel e via uma plataforma intranet implementada na
FFUP (percursora do Sigarra que entretanto a substituiu).
Iniciei nesta fase a elaboração de uma página web para o Serviço de Toxicologia da FFUP, onde se
pretendia, principalmente, implementar novas estratégias pedagógicas para os alunos. Os alunos
começaram a desenvolver trabalhos versando a “Comunicação de Risco” sobre determinados xenobióticos
de interesse público, que ficaram associados a esta página.
3. MOTIVAÇÃO E ESPECTATIVAS
A percepção de que as tecnologias de informação são hoje e serão no futuro próximo uma das principais
vias de comunicação e de transmissão de conhecimentos, levou-me a aderir prontamente ao Projecto ElearningUP. Por ter consciência de que estas tecnologias são muito apelativas entre os jovens criei uma
forte expectativa acerca da adesão dos alunos. Senti que o Projecto E-learningUP os poderia motivar para
a disciplina e para os conhecimentos transmitidos na área da Toxicologia. Além disso, sabia que estas
plataformas me dariam outras ferramentas que me possibilitariam abordagens pedagógicas diferentes
daquelas a que estava habituado como aluno que fui e como professor que entretanto me tornei.
4. OBJECTIVOS
Objectivos estabelecidos:
• Desenvolver a motivação e o entusiasmo dos alunos pela disciplina.
• Disponibilização de material pedagógico, de fácil acesso, que permitisse aos alunos uma boa base de
estudo para a aquisição dos conhecimentos e competências pretendidas.
• Disponibilização de ferramentas de comunicação que permitissem uma maior discussão entre os
alunos sobre as matérias da disciplina com ou sem a participação do professor.
• Disponibilização de bases de dados em fontes de informação credíveis na Internet que permitisse aos
alunos obter conhecimentos e competências sempre que necessário, mesmo posteriormente durante a
sua actividade profissional.
• Desenvolvimento de apetências e competências na área das tecnologias de informação, que
permitissem aos alunos, por um lado integrar melhor os conhecimentos adquiridos e, por outro,
desenvolver estratégias que lhes permitissem transmitir esses mesmos conhecimentos na sua futura
vida profissional.
• Desenvolver competências na área da “Comunicação de Risco em Toxicologia”, através da elaboração
de páginas web para informação pública.
Monitorização dos objectivos ao longo do semestre:
• Pela comunicação pessoal com os alunos acerca das dificuldades e vantagens da estratégia
adoptada.
• Pela observação dos dados estatísticos relativos aos acessos à plataforma pelos alunos.
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• Pela comunicação via plataforma com os alunos.
• Pela apresentação dos trabalhos elaborados pelos alunos no âmbito da área da “Comunicação de
Risco em Toxicologia”.
Os objectivos não se alteraram ao longo do semestre. A experiência adquirida foi, no entanto, essencial
para a elaboração dos objectivos do corrente ano lectivo.
5. MODELO/ESTRATÉGIA
O modelo desenvolvido passou por 5 pontos:
• As aulas teóricas foram ministradas com recurso a um sistema off-line de apresentação de diapositivos
PowerPoint via data-show.
• Foi aperfeiçoada a página do Serviço de Toxicologia (www.ff.up.pt/toxicologia) de forma a serem
disponibilizadas não só informações gerais sobre o Serviço como também inúmeros links a páginas,
revistas científicas e bases de dados essenciais na área. Toda esta informação foi transmitida aos alunos
na primeira aula laboratorial com computadores (on-line) para permitir uma imediata experiência.

• Foi organizada uma página da disciplina na plataforma WebCT onde se disponibilizaram os conteúdos
pedagógicos e as ferramentas de comunicação essenciais para a sua aprendizagem. Nesta página
encontram-se não só os conteúdos em pdf (versão a cores e a preto e branco) de todos os diapositivos das
aulas, como artigos científicos, exames de anos anteriores (alguns com correcção), fotografias e filmes
elaborados durante as aulas laboratoriais, monografias desenvolvidas pelos alunos nos anos anteriores,
links à página do Serviço de Toxicologia e ainda o principal livro adoptado para o ensino da disciplina.
Foram ainda apresentados alguns temas para discussão. Esta plataforma foi igualmente apresentada
on-line aos alunos na primeira aula “laboratorial” que ocorreu numa sala de computadores.
• A comunicação com os alunos passou pela ferramenta dos avisos da plataforma da WebCT e pelo email (inclusivamente o da faculdade).
• Foi proposto aos alunos a elaboração de páginas web onde se desenvolvessem monografias associadas
a factores de risco importantes para o domínio público. Nestas páginas foi sugerida uma forte vertente
de comunicação de risco.
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Principais pontos fortes deste modelo:
• A concentração e controlo da informação necessária para a obtenção dos conhecimentos e competências
essenciais da disciplina.
• A garantia da correcção e credibilidade da informação fornecida.
• Uma maior participação dos alunos na aprendizagem da disciplina.
Principais pontos fracos deste modelo:
• O facto de muitos alunos não terem acesso às tecnologias de informação, estando, por isso, em
desvantagens para com os colegas.
• O desenvolvimento das monografias é voluntário. Alguns alunos não desenvolvem, por isso, uma
área de competências de “Comunicação de Risco” que eu considero importante para a disciplina.
• O direccionarmos em demasia os alunos para as fontes de conhecimento por nós indicada, desmotivando
assim, a sua própria curiosidade e irreverência na procura de outras bases de informação.
6. ORGANIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO
O projecto foi organizado pelo seu responsável segundo o modelo apresentado. Este modelo está a
ser adaptado para as outras disciplinas do Serviço de Toxicologia, tais como Toxicologia e Análises
Toxicológicas II (já no ano 2003/04) e Ecologia e Ecotoxicologia. Sempre que necessário foi solicitada a
ajuda dos colegas do Serviço de Toxicologia e do GATIUP no sentido de resolver problemas pontuais. Os
recursos utilizados foram os disponíveis na FFUP, computadores pessoais e do Serviço de Toxicologia,
sala de computadores da FFUP, salas de aulas com os sistemas de data-show da FFUP. O GATIUP
financiou a apresentação de uma comunicação associada a este projecto num congresso internacional. A
utilização das plataformas pelos alunos ocorreu essencialmente na residência dos mesmos, mas também
na sala Universia presente na FFUP.
7. RESULTADOS
Produtos resultantes do projecto:
• Página associada ao Serviço de Toxicologia com links a bases de dados e fontes de informação credíveis
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e essenciais na área da Toxicologia. Esta informação é importante não só para a vida académica dos
alunos como possivelmente também para a sua futura actividade profissional.
• Documentos e ficheiros de suporte (pdf’s, artigos, correcções dos exames dos anos anteriores,
fotografias e vídeos das aulas laboratoriais) para a aprendizagem de conceitos e competências da
disciplina. Estes documentos ficaram alojados na plataforma WebCT.
• 30 Monografias em páginas web desenvolvidas pelos alunos e corrigidas pelo docente da disciplina
onde, de um modo objectivo, simples e claro, mas rigoroso, se desenvolvem temas associados a
factores de risco importantes ao domínio público. Estas monografias ficaram alojadas na plataforma
da WebCT. Posteriormente, as melhores monografias foram disponibilizadas na página do Serviço de
Toxicologia.
• Apresentação com o apoio do Projecto E-learningUP da comunicação “E-learning and risk
communication. Report of experience at the Faculty of Pharmacy of the University of Porto” no
congresso “42nd Congress of The European Societies of Toxicology” realizado em Cracóvia, Polónia
de 11 a 14 de Setembro de 2005.
Resultados de utilização:
No gráfico seguinte mostra-se a correlação entre as notas dos alunos aprovados no final da época normal
e o número de acessos na plataforma da WebCT da disciplina.

Dados mais importantes da estatística:
• Número de estudantes que se inscreveram à disciplina: 112
• Estudantes que utilizaram a plataforma e-learning: 91%
• Estudantes que desenvolveram as monografias em páginas web: 62%
• Número total de acessos: 17639
• Número total de acessos/estudante: 157
• Tempo médio on-line por estudante: 3h24
• Participação no fórum/aluno: 0,13
• Participação no e-mail/aluno: 1,49
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Dados mais importantes do inquérito:
• Número de inquéritos respondidos: 38
• Frequência de acesso à plataforma: 1 a 3 vezes por semana
• A existência de uma componente on-line aumentou a minha motivação para investimento na disciplina:
76% entre bastante e muito certo
• A componente on-line ajuda o desempenho na disciplina: 76% entre bastante e muito certo
• Coordenação entre a componente on-line e a componente presencial: 100% entre bastante e muito
certo
• A estrutura definida permite-me encontrar facilmente os materiais: 92% entre bastante e muito certo
• A actualização de conteúdos por parte do docente é feita com regularidade: 100% entre bastante e
muito certo
Análise dos resultados
Em consonância com a experiência observada e os resultados da estatística e dos inquéritos podem-se
fazer os seguintes comentários:
• Os alunos sentiram-se fortemente motivados e entusiasmados para o uso do e-learning na aprendizagem
da disciplina.
• O uso da componente on-line é considerado pelos alunos importante na preparação para a disciplina
e parece ter alguma correlação com um melhor desempenho final na avaliação.
• Houve uma forte participação dos alunos (60% dos alunos inscritos à disciplina) na elaboração de
monografias em páginas web associadas à comunicação de risco.
• O uso das ferramentas de comunicação da plataforma foi baixo. Este facto pode estar associado
ao fácil acesso pessoal dos alunos ao docente e ao maior uso do e-mail não associado à plataforma.
Independentemente disso, o tema lançado para debate não foi muito participado.
8. CONCLUSÃO
Tendo em conta os objectivos e as expectativas para o projecto em causa, a análise dos resultados permite
considerar que projecto foi bem sucedido:
• Os alunos sentiram-se fortemente motivados e entusiasmados pela disciplina.
• Os alunos tiveram acesso a material pedagógico que dificilmente teriam acesso de outro modo.
• Os alunos desenvolveram competências na área da pesquisa via Internet de temas associados à
Toxicologia.
• Os alunos desenvolveram competências na área da “Comunicação de Risco” em Toxicologia associada
às novas tecnologias de informação.
• Está-se a criar uma página de Internet, de acesso público e associado ao Serviço de Toxicologia da
FFUP, em que se desenvolvem diversos temas associados a factores de risco importantes ao domínio
público.
Como trabalho futuro, pretendo:
• Desenvolver melhores estratégias para estabelecer discussões mais participadas no fórum.
• Melhorar aspectos qualitativos das monografias em páginas web elaboradas pelos alunos.
• Adaptar e difundir o modelo para outras disciplinas do Serviço de Toxicologia e também da FFUP.
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CASO DE ESTUDO DE “ALEMÃO III”
(Anette Kind, Ulrich Kamien)
Curso: Línguas e Literaturas Modernas
Ano Lectivo 2004/2005
DEG (Departamento de Estudos Germanísticos)
Faculdade de Letras da Universidade do Porto
1. Instruções de acesso à componente on-line da disciplina
O acesso à página web faz-se pelo endereço http://web.letras.up.pt/alemao3
Os alunos da disciplina de Alemão III do Curso de LLM não necessitam de password para aceder à
página.
2. Breve descrição da disciplina leccionada
A disciplina de Alemão III integra-se no Curso de Línguas e Literaturas Modernas nas variantes de
Inglês/Alemão e Português/Alemão.
O curso de LLM forma futuros profissionais na área do ensino, da tradução e em outras áreas em que os
conhecimentos de línguas estrangeiras constituem uma competência-chave.
O acesso a este Curso nas variantes de Alemão pressupõe três anos de estudo da língua alemã no Ensino
Secundário. Nós, os leitores de Alemão da FLUP, trabalhamos com um currículo para os quatro níveis
de alemão, elaborado por nós, assegurando, assim, uma progressão articulada da matéria leccionada nas
quatro disciplinas. Por isso, ao iniciarem a disciplina de Alemão III, os alunos já estudaram a língua
alemã durante cinco anos.
Em Alemão III, continua-se a estudar estruturas gramaticais, essencialmente fenómenos morfossintácticos,
mas insiste-se também em treinar a expressão oral e escrita, assim como a competência de compreensão
de enunciados em Alemão, tanto ao nível da escrita (e leitura), como ao nível oral (e audição).
Tendo em conta que a última reforma curricular do curso de LLM implicou a redução das horas lectivas
semanais nas línguas vivas de seis para quatro, os leitores de Alemão viram-se confrontados com o grande
desafio de terem de, num número de aulas reduzido para dois terços relativamente ao número anterior,
proporcionar aos alunos uma preparação nas línguas estudadas que lhes permite adquirir a competência
linguística exigida nas várias áreas profissionais em que futuramente irão trabalhar.
No caso da nossa disciplina, optámos por explorar mais as potencialidades de uma página web como
apoio didáctico, para que os alunos pudessem, sem o apoio directo do professor, estudar partes da matéria
prevista pelo programa e treinar os seus conhecimentos.
Pareceu-nos importante não reduzir o trabalho realizado em aulas, para treinar a expressão oral e
escrita, assim como as competências de compreensão de textos, já que este trabalho exige a presença do
professor. Estamos convencidos de que é só nas aulas presenciais que o professor de Alemão consegue
acompanhar devidamente o aluno no seu processo de aprendizagem, corrigindo-o, comentando tanto os
seus progressos, como as suas deficiências, e, sobretudo, estabelecendo situações comunicativas.
Foi devido a estas considerações que atribuímos, ao construir a página web de Alemão III, uma maior
importância aos capítulos dedicados à gramática, já que permitem um estudo autónomo por parte do
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aluno. Este encontra no site não só explicações teóricas sobre os conteúdos gramaticais, como também
exercícios com correcção automática, que permitem uma auto-avaliação imediata. Assim, conseguimos
reduzir o tempo dedicado nas aulas a esta matéria, limitando-nos à explicação teórica da matéria
gramatical e a alguns exercícios exemplificativos, remetendo os alunos para os exercícios na página web
para treinar os novos conhecimentos.
Os alunos podem optar entre a Avaliação Final, que implica uma prova escrita e uma prova oral no final
do ano lectivo, e a Avaliação Contínua, que implica a presença nas aulas, a participação oral, a elaboração
de diversos trabalhos de casa e de pequenos projectos, pequenos testes de controle, assim como quatro
testes de extensão e cotação maiores. A grande maioria dos alunos opta por Avaliação Contínua.
3. Plano de Estudos da disciplina leccionada, com indicação e descrição dos módulos que foram
colocados on-line
A disciplina de Alemão III visa aprofundar os conhecimentos da língua previamente adquiridos, para que
os alunos, no final do ano lectivo, disponham de uma maior competência em Alemão, que lhes permita
manifestar-se, oralmente e por escrito, em relação a temáticas complexas e em situações comunicativas
diversas. Quanto à produção de textos escritos, o programa dá especial relevo à redacção de resumos,
comentários e reportagens, assim como à elaboração de questionários e entrevistas. Quanto à recepção
de textos, são estudados textos de várias fontes, essencialmente textos jornalísticos, pequenos textos
literários, bem como documentários, filmes e canções. Os temas estudados, que variam de ano lectivo
para ano lectivo, foram, em 2004/2005, „Fenómenos da Sociedade em Países de Expressão Alemã“ (1º
semestre) e „Formação Profissional, Formação universitária e Vida profissional“ (2º semestre).
Conteúdos gramaticais:
• uso do conjuntivo I e II no discurso indirecto
• a negação
• o imperativo
• as orações relativas
• os verbos modais (aspectos morfo-sintácticos e as suas várias funções semânticas, insistindo em
fenómenos de erros frequentes devido à interferência com outras línguas)
• as construções frásicas com o particípio I e II
• Funktionsverbgefüge (ligações fixas entre substantivos e verbos funcionais)
• verbos com partícula separável e não separável
• a pronominalização de complementos preposicionais (Pronominaladverbien)
• morfossintaxe dos verbos reflexos
4. Estratégia de integração da componente on-line com a componente tradicional
Como já referimos, a redução das horas semanais de seis para quatro colocou-nos perante a questão de
como preparar os alunos devidamente em termos de fluência oral e escrita, assim como na recepção de
textos, sem abdicar, ao mesmo tempo, que adquiram segurança suficiente na morfossintaxe alemã, que
lhes permita exprimir-se em qualquer situação profissional, a um nível de correcção satisfatório.
Treinar e aperfeiçoar a produção oral e escrita implica a presença e a intervenção do professor. O treino
de estruturas gramaticais e de fenómenos lexicais pode ser feito autonomamente, desde que o aluno
tenha a possibilidade de ser imediatamente corrigido, para que possa fazer uma auto-avaliação das suas
lacunas, assim como dos seus progressos.
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Por isso, insistimos, ao elaborar a página, em disponibilizar exercícios sobre gramática e léxico.
Colocámos on-line explicações e exercícios sobre capítulos gramaticais que são parte integrante do
programa de Alemão III, mas também de outros fenómenos morfossintácticos que continuam a ser, para
alguns alunos, fonte de erros, fazendo parte, contudo, da matéria de anos anteriores, o que lhes permite
fazer revisões nos momentos e nas áreas que acharem necessário.
A fim de os alunos se possam preparar melhor para os testes de gramática colocámos vários testes modelo
on-line que permitem a respectiva auto-correcção.
Elaborámos também material didáctico para treinar a compreensão de textos escritos e para acompanhar
documentários em vídeo que estão ligados aos temas tratados nas aulas e que estão disponíveis ou na
biblioteca do nosso Departamento ou na Internet. Neste último caso, o nosso site indica os respectivos
links. Estes materiais didácticos são constituídos por um texto de leitura prévia e exercícios sobre conteúdo
e léxico. A seguir, o aluno é convidado a fazer exercícios que acompanham o vídeo e que servem para
testar a sua compreensão. Para todos os exercícios foi elaborada uma chave de correcção. Para ajudar a
compreensão, o aluno pode também imprimir a transcrição do texto do vídeo e rever o filme, seguindo o
texto falado com o apoio do texto escrito.
Também entendemos o nosso site como uma plataforma geral de apoio pedagógico e como um instrumento
de divulgação de informações que se prendem com a disciplina e com o Curso. Assim usamos a página
web também com os seguintes objectivos:
• informar os estudantes sobre os materiais disponibilizados pelos docentes de Alemão III (Compilação
de textos e exercícios, Gramática com exercícios e chave de correcção, Manual Aus Fehlern wird man
klug! Häufige Fehler und Falsche Freunde portugiesischer Deutschlerner)
• anunciar eventos promovidos pelo Departamento, tais como leituras de autores, concertos, e actividades
organizadas pelos leitores de Alemão como sejam: ciclos de cinema de expressão alemã na FLUP, cursos
de Tandem
• informar sobre os concursos de bolsas de estudo atribuídas pelo DAAD (Serviço Alemão de Intercâmbio
Académico)
• publicar projectos Internet desenvolvidos pelos alunos de Alemão III (pesquisa sobre páginas de elearning para estudar Alemão, jornal alemão on-line dos alunos)
• divulgar informações gerais sobre o modo de avaliação, horas de atendimento dos Leitores de Alemão
III, o programa da disciplina e datas de exames
• divulgar informações gerais sobre o Departamento de Estudos Germanísticos
• indicar links para jornais de expressão alemã ou outras páginas (de Alemão na FLUP, ou páginas
externas)
Todos os exercícios foram elaborados exclusivamente pelos docentes da disciplina, recorrendo ao software
“Hot Potatoes”. Não somos especialistas informáticos e por isso não procurámos incluir efeitos especiais
na visualização da página. Concentrámos, sim, os nossos esforços na elaboração do material didáctico
e na disponibilização de informações úteis sobre a disciplina. Devemos a base dos conhecimentos
informáticos necessários para a construção de uma página web às várias acções de formação levadas a
cabo pelo GATIUP/IRICUP.
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Módulos do Programa de Alemão III

5. Descrição estatística da utilização pelos alunos, no ano lectivo de 2004/2005, fornecida pela
plataforma
No ano lectivo de 2004/2005, não tínhamos ainda instalado um contador na nossa página web, por não
o acharmos uma componente prioritária. Podemos, no entanto, remeter para os dados de que dispomos,
desde que colocámos um contador (depois de termos tomado conhecimento deste Concurso). Entre
16 de Novembro e 30 de Novembro, ou seja, num espaço de duas semanas, a página foi visitada 458
vezes, o que permite fazer um cálculo da frequência média com que os estudantes recorrem à página
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(aproximadamente 10.000 visitas anuais).
No ano passado, realizámos um inquérito sobre a página em que os alunos da disciplina responderam a
perguntas sobre o site. A avaliação do inquérito revelou uma boa aceitação deste novo instrumento de
trabalho e um frequente recurso ao mesmo. Foi aceite como plataforma de informação, de comunicação
entre alunos e docentes e de material suplementar para o seu estudo da língua alemã.
Nota 1: A página de Alemão III, actualmente disponível, corresponde, no que se refere aos materiais
didácticos, ao estado em Julho de 2005 com uma única excepção: No ano lectivo corrente, iniciámos um
projecto Internet com os nossos estudantes, convidando-os a participar na redacção de um jornal on-line
sobre assuntos que se prendem com o seu Curso ou com os países de expressão alemã.
Nota 2: Em anexo encontra-se o organigrama da página web de Alemão III (web-organigramaAlemaoIII.
doc).
Porto, 30 de Novembro, Anette Kind / Ulrich Kamien
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Anexo:
Web-Organigrama
Situação em: 30 de Novembro de 2005
Página web Alemão III
web.letras.up.pt/alemao3
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FUNDAMENTOS INTERDISCIPLINARES. UMA PRIMEIRA EXPERIÊNCIA DE E-LEARNING
INTEGRADO. INICIADO EM 2004/051
(Carlos Pimenta)
Resumo:
Fundamentos Interdisciplinares é uma disciplina do Mestrado em Estudos Africanos que conheceu este
ano a combinação das aulas presenciais e do e-learning. O facto do curso ser da Faculdade de Letras da
Universidade do Porto mas realizar-se em Cabo Verde fez com que esta experiência fosse profundamente
enriquecedora de ensinamentos. Neste texto traçam-se os aspectos fundamentais dessa experiência,
num sistemático balancear entre o que é específico da disciplina e o que teve a ver com as condições
envolventes. Se o balanço global se apresenta como positivo, os desafios para o futuro são desafios à
criatividade, à iniciativa ao trabalho individual e institucional.
Abstract:
Interdisciplinary Fundaments is a discipline presented in a Masters in African Studies and that was
combined with actual lessons and e-learning capabilities. Since the course is supervised by the Faculty of
Arts (UP) but lection in Cape Verde made this a deeply enriching teaching experience. The main aspects
of this experience are reported at this document, in a systematic balance among what is specific from
the discipline and the involving conditions. If the final balance e positive, the future challenges are truly
challenges to one creativity and to the individual and institutional work initiative.

1 Início de montagem do e-learning na plataforma WebCT Vista: 9 de Março 2005. Início de disponibilização aos alunos: 9 de Abril de 2005. A informação
de balanço reporta-se a 20/09/2005.
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1. Enquadramento
1.1. Mestrado e Disciplina2
1.1.1. O Mestrado
O CEAUP – Centro de Estudos Africanos da Universidade do Porto é um centro de investigação que foi
criado em 10 de Novembro de 1997 procurando ser um centro associado a toda a Universidade, logo a todo
o tipo de formações dos investigadores, o que teve, quando da sua constituição, o apoio da Reitoria.
Desde o início definiu como seus objectivos:
“(1) investigação científica e investigação aplicada;
(2) formação superior avançada (doutoramentos, mestrados e pós-graduações em Estudos Africanos);
(3) cooperação científica e pedagógica com universidades e centros africanos, especialmente com os
Países Africanos de Expressão Portuguesa;
(4) publicação e edição de estudos e fontes em Estudos Africanos, incluindo a publicação regular de uma
revista especializada - Africana Studia;
(5) recuperação e animação do património cultural e histórico de países africanos, em particular, dos
Países Africanos de Expressão Portuguesa, destacando-se a cooperação nas áreas da recuperação de
bibliotecas, arquivos, edifícios e monumentos históricos.”
A realização de mestrados em estudos africanos, foi desde o início um objectivo, que se veio a concretizar
pela primeira vez em 1998, no âmbito da Faculdade de Letras da Universidade do Porto. A escolha
pela Direcção do CEAUP desta faculdade resultou do peso dos investigadores e das temáticas tratadas,
embora se procure que o âmbito do mestrado, e futuramente do doutoramento, ultrapasse o enquadramento
disciplinar, de alguma forma associado à Faculdade de Letras.
Ao longo dos quatro mestrados foi havendo um aperfeiçoamento da sua estrutura e organização, com
o objectivo central: formar quadros que sejam capazes de compreender África e aí ter uma intervenção
mais consentânea com as especificidades daquelas sociedades.
O 5º Curso de Mestrado (2004/05) apresentou algumas especificidades:
a) Em resultado de um protocolo de cooperação com o Instituto Superior de Educação de Cabo Verde e do
grande interesse de licenciados cabo-verdianos frequentarem um mestrado deste tipo, aquele realizou-se
em Cabo Verde, Cidade da Praia, Instituto Superior de Educação (ISE). As disciplinas foram organizadas
em módulos e os docentes deslocaram-se aquele país para dar as aulas.
b) Na organização de algumas disciplinas houve adaptações ou mudanças de programa.
A estrutura das disciplinas neste mestrado foi:
• História de África (I e II);
• Cooperação e Desenvolvimento (I e II);
• Antropologia Social e Cultural (I e II);
• Fundamentos Interdisciplinares (I e II);
• Literaturas Africanas.
• Linguística Africana.
2 Segundo o Art. 4º do Regulamento Prémio «Excelência E-Learning Uporto» o Caso de Estudo sobre o Trabalho Realizado deve englobar “Breve descrição

da disciplina leccionada” e “Plano de estudos da disciplina leccionada com indicação e descrição dos módulos que foram colocados em linha”. Este ponto
engloba essas duas exigências.
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É nesse contexto que se enquadra o funcionamento das disciplinas de Fundamentos Interdisciplinares no
primeiro e segundo semestres e a sua montagem na plataforma de e-learning.
1.1.2. A Disciplina
Apesar de em tempos idos ter sido eu que sugeri a existência de uma disciplina como esta no Mestrado,
só na passada edição é que fui responsável pela disciplina.
Justifiquemos um pouco a sua existência e a sua estrutura.
O Mestrado em Estudos Africanos é mais um dos mestrados das universidades -- portuguesas e do mundo,
da UP e do nosso país – que se pretende interdisciplinar. Pretende-se, mas não é, mesmo assumindo
aquele termo no seu significado mais fraco, quiçá multidisciplinaridade. Não basta transmitir aos alunos
conhecimentos de um mesmo objecto segundo ópticas disciplinares diversas. Qualquer estudo sério sobre
o problema mostra-o inequivocamente. Neste, como em muitos outros casos, é, como se costuma dizer,
parafraseando outros discursos, “a invocação do nome da interdisciplinaridade em vão”.
Fundamentos Interdisciplinares é uma disciplina que pretende ajudar a superar esta ambiguidade de
significados, ajudando os mestrandos a reflectirem sobre o significado da interdisciplinaridade, dos
pontos de vista histórico, filosófico e epistemológico, orientando esse conjunto de reflexões para
objectivos práticos.
Se os docentes têm formação disciplinar e relativa ignorância interdisciplinar, se a transmissão dos
conhecimentos é disciplinar e se pretende que a aprendizagem, logo a tese de mestrado, seja interdisciplinar,
o mínimo que se pode fazer é orientar essa formação sobre a interdisciplinaridade para a investigação e
elaboração da tese.
Contudo os ensinos de interdisciplinaridade devem ser também orientados para outras aplicações
práticas. Muitos dos quadros formados neste mestrado poderão vir a desempenhar funções de direcção de
projectos nos seus países, que frequentemente também se pretendem interdisciplinares e que envolvem
quadros técnicos de diversas formações académicas. Por isso mesmo, já em mestrados anteriores,
diversos mestrandos manifestaram interesse em conhecerem gestão de projectos. Até já se tinham feito
algumas experiências pontuais. Atendendo a este conjunto de preocupações decidiu-se que a formação
interdisciplinar também deveria ser orientada para a gestão de projectos interdisciplinares.
Assim, os objectivos da disciplina de Fundamentos Interdisciplinares são:
1. Fornecer uma sólida formação epistemológica em interdisciplinaridade (e interparadigmaticidade).
2. Canalizar essa formação para a investigação científica e a elaboração da tese de mestrado.
3. Fornecer pistas para uma adequada gestão de projectos interdisciplinares.
Um tal programa apresenta, no entanto, duas dificuldades:
• É muito difícil senão impossível falar em gestão de projectos interdisciplinares quando provavelmente
nenhum dos alunos faz alguma ideia do conteúdo de gestão de projectos.
• O tempo dedicado para a disciplina (UC: 2; ECTS: 6; 4h/semana para cada semestre) era manifestamente
insuficiente para um programa tão vasto, particularmente quando a formação disciplinar nos alunos é
muitíssimo diversificada.
Estas duas dificuldades foram resolvidas dando-se mais 30 horas de aulas presenciais e apoiando todo a
disciplina com a utilização do ensino à distância, fazendo com que os períodos antes e depois das aulas
presenciais continuassem a ser de um trabalho regular.
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Assim, o programa da disciplina foi o que consta da respectiva ficha da disciplina:
“1. Epistemologia e Metodologia de uma Investigação Científica.
2. Interdisciplinaridade: Potencialidade e Limitações.
3. Organização de projectos interdisciplinares.”
Note-se que se começou pela “Investigação Científica” e não pela “Interdisciplinaridade”. Foi uma
opção pedagógica: começar por uma temática mais habitual, de mais fácil acesso, embora tudo o que foi
abordado tivesse em conta a interdisciplinaridade. Além disso não é possível abordar nenhuma destas
matérias sem se ter uma ideia clara e precisa do que é a ciência. Interrogar, a título introdutório, sobre a
existência desses conhecimentos sobre a cientificidade, era mais simples no contexto da “Investigação
Científica”.
Veja-se, finalmente o conteúdo de cada um destes pontos:
“C1: Epistemologia e Metodologia de uma Investigação Científica.
Os mestrandos têm que realizar uma tese que é sempre o resultado de um projecto de investigação, seja
de mera sistematização das investigações realizadas, seja de apresentação de novas informações, seja
ainda de apresentação de novas constatações científicas. Neste módulo pretende-se, em primeiro lugar,
analisar quais são as características científicas e filosóficas dessa investigação e quais as metodologias
a que deve obedecer. Estas preocupações exigem, numa primeira fase, que se tenha uma ideia clara
- apesar de ser temática de grandes debates e controvérsias - do que seja ciência, para de seguida se
explicitarem os caminhos metodológicos conducentes a tal. Além disso a “tendência natural” é cada
um pensar e concretizar uma investigação disciplinar (seja na continuação da sua licenciatura, seja
pegando em algum aspecto de uma das disciplinas do mestrado), quiçá com alguma contextualização
que recorre a conhecimentos de diversas disciplinas. Neste módulo pretende-se chamar a atenção para
a importância da interdisciplinaridade e começa-se a referir alguns procedimentos conducentes a tal.
Será constituído essencialmente por dois tópicos:
C1.1: A Ciência Hoje
Falando-se do que é ciência, do que é ciência na civilização greco–latina, de alguns aspectos da sua
história, concentra-se a atenção nas chamadas ciências sociais.
C1.2: Metodologia da Investigação Científica
Se analisam os procedimentos que permitem um mais eficaz estudo científico da “realidade”,
concentrando a atenção nas vertentes mais importantes para a elaboração da tese
C2: Interdisciplinaridade, Potencialidades e Limitações
Pretende-se continuar o trabalho iniciado no ponto anterior, agora analisando um pouco mais
pormenorizadamente o que é a disciplinaridade e a interdisciplinaridade, quais as suas potencialidades
e dificuldades.
Será constituído essencialmente por dois tópicos:
C2.1: Epistemologia da Interdisciplinaridade
Análise, o mais pormenorizadamente possível, do que é a interdisciplinaridade, das formas que
assume, das suas características, das vantagens e desvantagens.
C2.2: Práticas Interdisciplinares
Observação de experiências interdisciplinares, explicitação de linhas de força sobre condições de
aplicabilidade e explicitação de algumas regras.

256

CASOS DE ESTUDO

C3: Organização de projectos interdisciplinares.
Concretização do ponto anterior através do trabalho de concepção pormenorizada e organização
de um projecto a decorrer em África em que a interdisciplinaridade seja uma das suas vertentes
importantes.”
O módulo adicional sobre Gestão de Projectos Interdisciplinares, brevemente referido no ponto C3 tem
o seguinte desdobramento:
01. Primeira noção de «projecto»
02. Projecto e liberdade
03. Antropologia do projecto
04. Noção de «projecto» e de «Gestão de Projectos».
05. Apresentação do MS Project.
06. As tarefas do projecto: tempos, hierarquias, constrangimentos e precedências
07. Natureza cultural do tempo.
08. Representação gráfica das tarefas.
09. Sua interpretação.
10. Caminho crítico.
11. Recursos necessários e afectos.
12. Orçamento.
13. Custos.
14. Representação gráfica dos recursos.
15. Recursos e tarefas: compatibilidade e conflitos.
16. Análise da exequibilidade e coerência.
17. O «projecto» nas organizações
18. Revisão do projecto.
19. Elaboração de relatórios.
20. Execução e controlo de execução.
21. Acompanhamento do projecto.
22. Ainda o gestor do projecto.
23. Balanço global.
24. Auditoria do projecto.
25. Projecto de projectos.
26. Trabalho em rede.
27. Anexos
Três apontamentos sobre este programa:
1. Tratar da interdisciplinaridade obriga igualmente tratar da interparadigmaticidade, que no elearning assumiu alguma autonomia.
2. A passagem da epistemologia da interdisciplinaridade para a aplicação da interdisciplinaridade
faz-se na base da lógica contida no gráfico seguinte, suporte de um dos trabalhos indicados na
bibliografia.
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Ilustração 1: Esquema de Rege-Colet do projecto interdisciplinar

3. Utilizaram-se anexos para orientar os mestrandos para algumas áreas que, embora sejam essenciais
para muitas das teses de mestrado são “odiadas” por grande parte dos mestrandos: estamos a referirnos às Matemáticas.
E para terminar uma informação sobre a avaliação desta disciplina.
Ao longo do curso foram exigidos diversos trabalhos que permitissem o exercício dos conhecimentos
adquiridos e possibilitassem a investigação de alguns assuntos. Também as perguntas colocadas na
plataforma foram trabalhadas por eles3. No módulo de Gestão de Projectos Interdisciplinares foi dado
um título de aprovação que passava por determinadas características do projecto a construir. Contudo não
houve uma avaliação global4. Considerámos, e analisámos isso com os mestrandos, que a avaliação era
feita no momento de apresentação da sua tese, que se pretendia científica (módulo C1.1), obedecendo aos
critérios da metodologia de investigação (módulo C1.2), interdisciplinar (módulo C2). O cumprimento
dos prazos e a realização da tese com os menores custos possíveis seria uma utilização, embora insípida,
da gestão de projectos (módulo C3).
3 As perguntas (assignment e assessement) foram colocadas num momento em que todos os mestrandos que estavam dependentes da Rede NOSi (Núcleo
Operacional para a Sociedade de Informação) deixaram de ter acesso à plataforma. Isso fez com que as respostas às perguntas fossem realizadas fora da
plataforma, tendo para o efeito sido fornecido aos alunos animações e pdf respectivos. A exportação das perguntas para um formato manipulável e que, se
possível, mantivesse a interactividade, foi uma dificuldade técnica. O Respondus era uma solução, mas a licença individual não garantia a ligação ao V.
Quanto às perguntas (assignment) colocou-se frequentemente a questão: utilizar Hot Potates para as fazer ou usar o WebCT Vista?
Vantagens e inconvenientes de uma ou outra opção:

4 Como foi observado correctamente durante a apresentação da experiência, neste documento diz-se frequentemente que os alunos não foram avaliados.
Como se percebe do que aqui se diz os alunos foram avaliados, mas não classificados. Em termos formais significou que todos obtiveram a classificação de
“aprovado” em cada um dos semestres.
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O e-learning dos Fundamentos Interdisciplinares engloba todos os módulos e submódulos anteriormente
apresentados. Seria, contudo, errado admitir que o e-learning corresponde à totalidade da disciplina ou
que o trabalho está completo:
1. Com os objectivos que analisaremos oportunamente mais em detalhe, um curso em e-learning é sempre
um trabalho inacabado.
2. Em cada um dos módulos colocaram-se materiais em todos os subpontos (textos, animações, imagens,
gravações; documentos de apoio, testes não avaliativos, debates, etc.), mas começou¬se pelo que era mais
essencial – pela temática e pela formação dos mestrandos – faltando acrescentar muitos materiais.
3. Em função do tempo disponível e das solicitações dos mestrandos em cada ponto deu-se mais importância
a um tipo específico de materiais que a outros, quando todos eles deveriam estar harmonicamente
presentes (ex. nas metodologias de investigação privilegiaram-se alguns subpontos fornecendo textos
originais sobre o assunto, enquanto na interdisciplinaridade, havendo um livro base de referência, deuse mais atenção às perguntas, obrigando os alunos a concentrarem a atenção em algumas matérias).
1.1.3. Componentes em linha
Estão em linha todas as componentes da disciplina5.
Por outras palavras, os três módulos que constituem a disciplina estão disponíveis no e-learning. Todas
as matérias que são obrigatórias têm alguns textos, animações, perguntas ou referências no WebCT Vista.
Também algumas matérias complementares – aspecto que trataremos em diversas partes deste relatório
– também constam dos materiais disponíveis.
Contudo ao dizer isto não pretendo afirmar que no e-learning esteja o programa completo da disciplina.
Tal poderá acontecer, com a continuidade desta disciplina, dentro de dois anos.
1.2. Cabo Verde e ISE
Para um adequado enquadramento convém ter uma visão da realidade de Cabo Verde em que nos
integramos tradicionalmente.
Cabo Verde é um pequeno país (4033 km²) insular (no Barlavento existem as ilhas de Santo Antão, São
Vicente, Santa Luzia, São Nicolau, Sal, Boavista e os ilhéus Branco e Raso e no Sotavento as ilhas de
Santiago, Fogo, Brava, Maio). Com níveis de vida elevados no contexto africano (5.214 de PIB per
capitaem paridade de poder de compra expresso em dólares em 2003, segundo o relatório do PNUD,
um Índice de Desenvolvimento Humano de 0,721, segundo o mesmo relatório) com uma população com
razoáveis níveis de formação e educação (71,6% da população com idade de 15 anos ou superior sabe
ler e escrever), com uma satisfatória formação de quadros, apresenta grandes anseios de melhoria de
formação. A diáspora tem uma grande importância (com uma população de 446000 residentes tem cerca
de um milhão de emigrantes) e engloba quadros de mérito reconhecido em muitos países. A dimensão
do país, a divisão geográfica e as dificuldades financeiras fizeram com que até agora ainda não tenham
a sua Universidade. Entretanto foram criando instituições de ensino superior que foram a pouco e pouco
alargando a sua intervenção. O ISE – Instituto Superior de Educação é um desses casos.
“O I.S.E. é um estabelecimento de ensino superior que prossegue os seus fins no domínio da Educação, orientandose para o ensino, a investigação, a prestação de serviços à comunidade e colaboração com entidades nacionais e
estrangeiras em actividades de interesse comum.
• A formação inicial e contínua de professores e outros técnicos da educação;
• A realização de actividades de investigação e desenvolvimento experimental orientados para a melhoria do
5 Ver, por favor, o Anexo A.4.3. para uma informação mais pormenorizada.
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ensino;
• A prestação de serviço à comunidade;
• O intercâmbio cultural, científico e técnico com instituições públicas ou privadas, nacionais ou estrangeiras.”
(http://www.ise.cv/instituicao/objectivos.htm)

Cabo Verde está actualmente a criar a sua universidade pública, uma instituição que seja mais que a soma
das instituições preexistentes. Uma Universidade que tem que abranger a população das diversas ilhas.
Uma Universidade que mantenha uma relação muito estreita com a diáspora. Uma universidade cuja
qualidade a permita projectar na costa ocidental de África, nomeadamente no CEDEAO (ECOWAS: The
Economic Community of West African States). Logo, uma Universidade em que os meios de comunicação
à distância são fundamentais, em que o e-learning pode ser particularmente relevante.
Um país e uma universidade que necessita do e-learning. Um país em que as comunicações ainda são
muito débeis e a banda larga é muito cara. Um país onde a sensibilidade dos quadros para a utilização da
informática, sobretudo da Internet, é ainda pequena. Logo, um país, em que há uma manifesta diferença
entre os anseios e as necessidades, por um lado, e os recursos, por outro.
O protocolo que permitiu que este mestrado se realizasse no ISE concretizou um anseio de muitos quadros
cabo-verdianos, correspondeu à estratégia do ISE de reforçar a sua importância científica e pedagógica
nesta fase de construção da Universidade e permitiu ao CEAUP “satisfazer a procura” e reforçar a sua
interligação com as instituições africanas, nomeadamente dos PALOP.
Um protocolo importante que teve algumas dificuldades, como tudo na vida, das quais salientaria, porque
são particularmente relevantes para o conteúdo deste relatório,
- a existência de um razoável parque informático, mas com comunicações ainda muito débeis;
- plena dependência da rede informática do ISE, no que se refere a comunicações externas, da Rede NOSi
(Núcleo Operacional para Sociedade de Informação) directamente dependente do Primeiro-Ministro;
- enormíssima falta de bibliografia – genérica e que também se manifesta nas temáticas tratadas em
Fundamentos Interdisciplinares – que não é compensada por outras instituições nacionais;
- falta de hábito de pesquisa bibliográfica na Internet e sua utilização nos trabalhos de aprendizagem e
investigação.
Acrescente-se que a instituição já tinha tomado consciência da utilização do e-learning, tendo pensado
recorrer aos programas disponíveis no software gratuito (Free Software Foundation, FSF) mas ainda não
tinha qualquer iniciativa concreta.
Em síntese, Fundamentos Interdisciplinares foi a primeira disciplina a funcionar no ISE com apoio do
e-learning. Apesar das dificuldades técnicas, financeiras e humanas, a experiência daquela disciplina
veio reforçar o interesse por essa via de ensino.
2. Objectivos do E-Learning
Falar dos objectivos do e-learning na disciplina de Fundamentos Interdisciplinares é, simultaneamente,
falar dos objectivos da disciplina, dos objectivos na formação dos mestrandos cabo-verdianos, dos
objectivos nas relações universitárias Portugal – Cabo Verde (UP – ISE, UP – futura Universidade), enfim,
é tratar dos objectivos específicos na disciplina e dos objectivos gerais do e-learning na transformação da
relação ensino-aprendizagem, na modificação dos seus objectivos.
Esta a razão deste assunto ser tratado em tantos subpontos. A razão de, sistematicamente, oscilar entre o
geral e o particular, embora se pretenda fixar neste último.
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2.1. Apoio ao funcionamento da disciplina
A disciplina teve aulas presenciais (concentradas em períodos de quinze dias para permitir as deslocações
dos docentes) e o e-learning. Este funciona como apoio àquelas. Assim o exige a estrutura do mestrado,
assim o aconselha as aspirações e formação dos mestrandos.
Contudo os objectivos desse apoio e as formas que assume são muito diversas.
1. Atender à diversidade de formações e níveis culturais
Os mestrandos têm formações académicas muito diversas (Línguas e Literatura, Linguística, Sociologia,
Geografia, Direito, Economia, Arquitectura), diferentes percursos escolares e diferentes ocupações
profissionais. São de duas nacionalidades (cabo-verdiana e portuguesa) e com diferentes formações
culturais. As aulas presenciais, mesmo tendo em conta esta diversidade de situações, tiveram dificuldade
de lidar com esta diversidade, tendendo a nivela-la. O e-learning pode ter em conta esta diversidade
de formações e de referenciais culturais, organizando perguntas que permitem os alunos verem as suas
potencialidades e lacunas, apoiando-os (metodologicamente e em bibliografia) na superação das suas
dificuldades.
Uma boa intervenção nesta área permitiria que as aulas presenciais fossem niveladas por cima e não por
baixo.
Dizemos “permitiria” porque embora tenhamos colocado materiais essencialmente com esta preocupação
ficámos muitíssimo aquém das necessidades.

Ilustração 2: Exemplo de testar diferenças de formação

Consideramos que em qualquer disciplina esta é uma das potencialidades mais interessantes do elearning, e que tem particular interesse em cursos e disciplinas em que a diversidade dos alunos é muito
grande, como referimos. Temos hoje a certeza que este é um trabalho muito complicado e demorado e
que teria a vantagem de envolver mais recursos.
2. Apoiar a priori e à posteriori as aulas presenciais.
Esta é uma função clássica e bem conhecida. A colocação prévia de materiais de estudos (de preferência
de diversos tipos) e de questões criam condições para aulas mais dinâmicas, mais dialogantes, mas
fundamentadas em conhecimentos comuns adquiridos por professores e alunos. Depois das aulas
presenciais podem ficar no e-learning documentos complementares, exercícios de aplicação dos
conhecimentos, desafios para novas investigações.
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Estas preocupações constam de muitos materiais, de que se dão alguns exemplos:

Ilustração 3: Metodologia de Investigação e Gestão de Projectos tiveram muitos materiais

E vão também no apoio às aulas presenciais as baterias de questões:
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Ilustração 4: Na Interdisciplinaridade houve muitas perguntas

3. Despertar a curiosidade dos alunos para novas áreas.
Nas aulas presenciais ficamos frequentemente com a sensação que seria interessante apresentar alguns
prolongamentos temáticos, mas a “ditadura dos calendários” não o permite. Apercebemo-nos que os alunos
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são hostis a determinadas matérias que ser-lhe-ão importantes futuramente e que talvez encontrássemos
formas de aliciá-los, pelo menos a alguns, mas, mais uma vez, o tempo disponível é sempre curto.
Porque admitimos que Fundamentos Interdisciplinares deve fornecer conhecimentos que sejam úteis para
a investigação e elaboração da tese, mas também para as suas vidas futuras (pois certamente muitos terão
de analisar situações novas, fazer relatórios, defender os seus pontos de vista) muitas são as matérias que
são correlacionadas com as temáticas estudadas, eventualmente importantes para muitos, mas impossíveis
de serem tratadas em aula. E frequentemente, pelo que dissemos anteriormente, não basta dizer-lhes que
é importante e esperar que eles tomem, a curto prazo, a iniciativa.
Esta é uma fonte inesgotável de aperfeiçoamento do e-learning numa disciplina como esta. Inesgotável
porque há problemáticas complementares que justificam a atenção e porque há que reinventar qual a
melhor forma de captar o interesse para esses assuntos.
Com estas preocupações constam de alguns materiais:

Ilustração 5: Das lógicas não-clássicas

Ilustração 6: ... às matemáticas, por exemplo
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Permitam-me que noutro ponto retome esta questão, exemplificando como tentámos induzir os mestrandos
a prestarem mais atenção à Matemática.
4. Manter a intensidade da relação professor-aluno
No funcionamento de Fundamentos Interdisciplinares havia uma tendência para a atenuação da relação
professor-aluno, quer em termos científico-pedagógicos quer emocionais. A importância da força do
exemplo tenderia a diluir-se. A relação era intermitente e de pouca duração.
A existência do e-learning permitiu uma continuidade na relação professor-aluno, desde antes da minha
primeira deslocação a Cabo Verde até ao fim do curso. Prolonga-se para além deste no apoio aos próprios
trabalhos de tese.
Em síntese, as aulas em e-learning de Fundamentos Interdisciplinares foram concebidas em apoio às
aulas presenciais, embora em alguns aspectos apresente uma forte autonomia relativa.
O apoio faz-se, em primeiro lugar, orientando alunos de diferentes formações, experiências de vida
e preocupações para uma temática comum a todos nas aulas presenciais. Faz-se, em segundo lugar,
preparando as aulas presenciais e estimulando a aprendizagem feita pelos próprios e completando o
que foi apresentado em sala de aula, com materiais diversos. Faz-se, em terceiro lugar, influenciando
os alunos a aprofundarem por si assuntos relevantes e correlacionados que não são susceptíveis de
apresentação em sala de aula. Faz-se, em quarto lugar, mantendo o professor sempre presente junto dos
alunos e os alunos sempre presentes junto dos professores. Provavelmente tratando-se de um curso de
mestrado, esta relação real e virtual assumiu formas particularmente interessantes.
Em Fundamentos interdisciplinares explorámos estas diversas vias de apoio. Fizemos alguma coisa;
aprendemos muito fazendo, vendo e interpretando a reacção dos alunos; há um vastíssimo trabalho
ainda a realizar, quer para melhorar o que iniciámos, quer para avançarmos.
2.2. Estímulo à utilização da informática
É minha convicção que hoje não é possível fazer investigação científica sem recurso à informática
(afirmação consensual) e à Internet (afirmação consensual em muitos meios, mas que certamente não o
era – antes pelo contrário – entre os mestrandos). Contudo essa não era a convicção da quase totalidade
dos alunos.
Havia que modificar esta perspectiva mostrando-lhes pelo exemplo e pela prática que saberem lidar com
o computador e a Internet não era obterem mais um conhecimento mas serem capazes de fazer uma tese
cientificamente válida na época contemporânea. Havia que mostrar-lhes que estarem numa “sociedade
subdesenvolvida” não era justificação para não avançarem mas antes motivo para avançarem ainda
com muito mais força: se o “subdesenvolvimento” criava dificuldades de trabalho em rede, de acesso a
bibliografia, havia que aproveitar a Internet para superar estas limitações.
Quando os alunos foram contactados pela primeira vez por e-mail, contacto que exigia uma resposta, o
tempo de resposta mediou entre 1 dia e 2 meses. Em dois casos tive que esperar a ida a Cabo Verde para
ensinar como se funcionava com o e-mail. Ao longo do curso os tempos foram encurtando, a mobilização
dos alunos fez com que muitos deles tomassem a iniciativa. Embora com os riscos que a análise de
casos particulares comporta, sensibilizou-me a alteração da posição de uma mestranda no decorrer de
poucos meses: inicialmente o acesso à plataforma de e-learning era um drama (como se tratasse de algo
que pudesse explodir!). Depois começou a entrar de quando em vez, mas quando em Junho, face a uma
pergunta que me colocou por e-mail respondi-lhe que isso estava no WebCT Vista, respondeu irónica
“parece que não se pode fazer nada sem a Internet”; entretanto em fins de Junho a Rede NOSi fez
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modificações de configuração que inviabilizou alguns mestrandos de acederem à plataforma, incluindo
a aluna; em Agosto comecei a contactar a Rede NOSi para encontrar a solução e ela, sabendo disso
mandou-me um e-mail, manifestando o interesse pela iniciativa e afirmando “já não é sem tempo porque
nos faz falta”.
Esta finalidade complementar da utilização do e-learning no contexto que já referimos anteriormente
fez com que tivéssemos que ser muito cautelosos no caminho a prosseguir. Qualquer dificuldade poderia
desencorajar.
Assim
1. Antes de colocar os conteúdos no WebCT criámos uma página web com alguns desses conteúdos,
pois esse era um ambiente de trabalho a que estavam mais habituados.
2. Procurou-se inicialmente explicitar que configuração deveriam ter nos seus computadores, que
programas deveriam ter instalados e fizeram-se pequenas experiências para se verificar se tudo estava
operacional6. As dificuldades, e muitas foram, iam sendo resolvidas por e-mail.
3. Criou-se um sistema de ajuda próprio, que ia sendo preenchido à medida que colocavam questões.
Voltaremos a estes aspectos mostrando mais concretamente o que foi feito.
2.3. Exemplificar o e-learning numa sociedade que o necessita
Desde o início nos apercebemos da importância do e-learning em Cabo Verde. Já o mostramos porquê.
Do sucesso e divulgação desta experiência dependeria o entusiasmo que as instituições assumiriam, que
os meios académicos adoptariam.
A mobilização do ISE seria a primeira via, pois o curso era realizado aí. Mas também era viável a
mobilização directa de muitos outros sectores pois os mestrandos desempenham funções importantes na
sociedade cabo-verdiana (deputados, directores-gerais, directores de equipes decisoras da política social,
etc.).
Claro que a qualidade do curso, o conteúdo e apresentação do e-learning e a receptividade dos
mestrandos era a via fundamental. Sem isso nada haveria. Contudo procurámos reforçar o impacto por
outras vias (contactos com a Ministra da Educação e da Valorização dos Recursos Humanos, contactos
com a Comissão Nacional Instaladora da Universidade, reuniões com o Presidente do ISE, realização
de pequenos seminários sobre o e-learning, protocolo com o INE de Cabo Verde para trabalhos de
investigação à distância, entrevistas a órgãos de informação).
No balanço dos resultados obtidos voltaremos a referir o assunto.
Em síntese, pela força do exemplo, pelo cuidado colocado na simplificação dos processos e na ajuda
personalizada procuramos contribuir para uma mudança de atitude dos mestrandos e das instituições
face à informática e, sobretudo à Internet. Mostrar-lhes que hoje a investigação científica e o ensino
universitário são indissociáveis destes instrumentos. Instrumentos que modificam os próprios objectivos
da prática docente.

6 Diversos estudos mostram a importância deste apoio inicial para o sucesso do e-learning.
Diversas empresas que se dedicam ao e-learning e em que os cursos são exclusivamente nessa base, dedicam particular atenção a este ponto, chegando a
deslocarem-se a casa dos compradores dos cursos para prepararem adequadamente os seus computadores.
Um outro ponto também considerado bastante importante é o tempo de resposta dos docentes (no correio electrónico, nos fóruns, em todas as formas de
comunicação).
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2.4. Apoio bibliográfico
Como referimos anteriormente há uma grande carência bibliográfica. E se a utilização da Internet pode
atenuar um pouco os custos são frequentemente elevados (a Internet serviria apenas para os alunos
acederem a locais de compra).
A carência bibliográfica é generalizada (em todas as disciplinas, para as teses de mestrado).
O CEAUP conseguiu obter financiador para o envio de algum material bibliográfico, mas foi insuficiente.
O ISE reforçou um pouco a documentação disponível, mas foi insuficiente. Os mestrandos, embora
alunos da UP não tinham acesso às suas bibliotecas. Pensou-se na possibilidade dos alunos terem acesso
às bases documentais on-line da UP, mas os problemas de comunicações e ausência de banda larga em
Cabo Verde nem permitiu fazer qualquer ensaio.
Então aproveitou-se a plataforma de e-learning:
• Colocou-se on-line algumas listagens bibliográficas e alguns materiais relacionados com a
disciplina7.
• Apesar do curso ser de Fundamentos Interdisciplinares criou-se uma área (a que chamámos
Excrescências) para disponibilizar alguns materiais para uma outra disciplina que ministro no mestrado
(Cooperação e Desenvolvimento) ou de apoio à elaboração das teses.
Por isso há um conjunto de materiais que normalmente não se colocariam no e-learning, mas que neste
caso aconteceu.
Em síntese, complementarmente tentámos minimizar as carências bibliográficas em Cabo Verde.
2.5. Estímulo à investigação do docente8
O facto de pela primeira vez ser responsável pela disciplina de Fundamentos Interdisciplinares foi razão
suficiente para introduzir na disciplina resultados de investigações que já perduram há alguns anos (de
Metodologia de Investigação, onde há muito pensava escrever um livro; de Interdisciplinaridade, tendo
coordenado a publicação recente de um livro sobre o assunto e tendo outros materiais na forja; de Gestão
de Projectos Interdisciplinares onde há muito trabalho com o co-docente deste módulo, também para a
publicação dum livro).
A plataforma de e-learning veio constituir um estímulo adicional.
Vários materiais disponibilizados são originais, criados expressamente para este curso, trabalhados
adequadamente para colocação em linha e são embriões de livros que estarão quase certamente prontos,
durante o ano lectivo de 2006/20079.

7 Note-se que pessoalmente sou totalmente contra que num curso de mestrado que os docentes ou os orientadores facilitem excessivamente o trabalho dos
alunos no que se refere a pesquisa bibliográfica. Esta actividade faz parte do processo de aprendizagem de como se faz investigação. Contudo, nesta situação
esta posição foi um pouco (não totalmente) atenuada.
8 Para complemento da informação deste ponto veja-se A.4.3.

9 Duas observações: (1) A Interparadigmaticidade e Interdisciplinaridade foram trabalhados na base de um livro coordenado por mim e publicado em fins de
2004; (2) No próximo curso de mestrado (2005/2006) serão produzidos novos materiais para estes livros em fase de redacção.
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Mil maneiras de cozinhar o mercado – Economia e Interparadigmaticidade

Ilustração 7: Alguns documentos originais de umlivro

Investigar e redigir uma tese em contexto interdisciplinar
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Ilustração 8: Alguns documentos originais de um outro livro

Gestão de Projectos, uma leitura interdisciplinar

Ilustração 9: Matérias diversos para um livro em progresso10
10 Este livro de Gestão de Projectos é em co-autoria com Eng. Edgar Pimenta.
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O e-learning reforçou o meu empenhamento na escrita definitiva destes materiais porque permitiu ter um
diálogo diferente com os alunos sobre eles, receber críticas e sugestões, receber contribuições. Alguns dos
trabalhos solicitados, algumas das questões formuladas, foram contributos interessantes para a correcção
do que está escrito e para a organização dos restantes materiais.
Além disso a utilização de diferentes formas de apresentação dos trabalhos originais:
– textos
– slides11
– animações12
– exemplos também contribuiu para reforçar a importância de novos desafios13.
Em síntese, se a docência universitária exige sempre investigação e as temáticas abordadas na disciplina
eram-me particularmente queridas, a colocação no e-learning, as novas formas que os conteúdos podem
apresentar e o diálogo com os alunos impulsionaram a própria investigação.
3. Algumas preocupações gerais e particulares
Definidos os objectivos a atingir, é oportuno referir alguns cuidados específicos assumidos quando da
elaboração das lições utilizando o e-learning.
Não tenho a certeza que expresse todas as preocupações, pois muitas terão sido assumidas espontânea
e inconscientemente. Dez anos de actividade intensa de criação de páginas web criaram já uma lógica
de actuação (boa e má) que certamente também se reflectiu aqui. Mas aqui deixo algumas preocupações
tidas.
3.1. Sequência Pedagógica
Não tenho dúvidas que a organização das lições do e-learning poderia ter diversas configurações: na
disposição das matérias, no tipo de ferramentas do WebCT Vista utilizadas, no grau de autonomia e
iniciativa deixada ao aluno, etc.
Pareceu-nos que a forma mais simples de apresentar a disciplina era colocando as formas de comunicação
na sequência do programa, realizar uma correspondência entre a sequência nas aulas presenciais e nas
aulas em e-learning:

Ilustração 10: Nível 0
11 Na apresentação dos slides utilizámos ficheiros pdf (Adobe Acrobat) porque os ficheiros .pps do PowerPoint não eram “reconhecidos” pelo WebCT Vista
e mesmo os ficheiros .ppt exigiam frequentemente, para correr, que o utilizador confirmasse esse facto.
12 Houve alguma dificuldade em combinar as animações (assim como os exemplos) por causa dos links, e a sua funcionalidade ou não, conforme o .pdf ou
o .ppt corra na plataforma ou no computador do utilizador.
13 Para além de melhorar a plataforma de e-learning, é importante associar a edição de livros tradicionais ao de livros electrónicos.
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lustração 11: Nível 1 – Nível 1 – Metodologia de Investigação

Ilustração 12: Nível 1 – Interdisciplinaridade

Ilustração 13: Nível 1 – Gestão de Projectos Interdisciplinares
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A apresentação no e-learning corresponde à sequência do programa. Mesmo os instrumentos de debate
foram utilizados dentro de cada módulo.
Esta lógica também é, na medida do possível, respeitada nas Excrescências.
Sobre o módulo introdutório falaremos num ponto seguinte.
Como se disse anteriormente, houve a preocupação de utilizar instrumentos informáticos que permitissem
aos alunos uma aproximação sem dificuldades. Por isso, inicialmente trabalhou-se com uma página
web, correspondendo a uma opção de menu de entrada da página web pessoal científica, protegida por
password14.
Numa segunda fase começou a utilizar-se sistematicamente o WebCT Vista, tendo-se tido o cuidado de
respeitar ao máximo a mesma apresentação15.
Por isso
• mantiveram-se os ícones standards (também para haver correspondência com os conteúdos da ajuda
adicional),

Ilustração 14: Ícones assumidos automaticamente e adoptados

• utilizaram-se sistematicamente algumas formas de apresentar as ligações

Ilustração 15: Símbolos de ligações com significados específicos

• padronizaram-se os formatos.

Ilustração 16: Apresentação genérica
14 Ver em A.4.1. o conteúdo do texto que inicialmente foi enviado por e-mail a todos os mestrandos.
15 Não conseguimos atingir inteiramente os nossos objectivos. Se uma determinada apresentação modelo não tinha dificuldade nas “Content File”, não
conseguimos encontrar formas de colocar os fundos standard nos assignments, nos assessements e nos learning modules.
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Ilustração 17: Apresentação em Gestão de Projectos Interdisciplinares

Ilustração 18: Apresentação nas “Excrescências”

Normalmente considero que quanto mais simples é o desenho e menores são os artifícios gráficos mais
fácil é a receptividade do visitante e, sobretudo, menor é a sua fadiga16. Além disso as dificuldades de
acesso à Internet em Cabo Verde aconselhavam que as páginas fossem carregadas rapidamente, sempre
que possível.
As críticas e sugestões recebidas quanto a estes aspectos são insuficientíssimas para tirar conclusões
sobre a correcção (ou não) dos nossos procedimentos.
Em síntese, procurou-se dar um aspecto agradável e “tranquilo” ao e-learning, estabeleceram-se regras
de procedimento e identificação de conteúdos, ao mesmo tempo que se estabeleceu uma correspondência
entre a sequência científica e pedagógica, por um lado, e a sequência dos ícones e das matérias no elearning.
3.2. Acesso e ajuda complementar17
As dificuldades manifestadas pelos alunos em lidarem com a Internet e a informática fizeram com que
encarasse com algum receio pedir-lhes para entrarem na plataforma de e-learning sem que antes houvesse
uma conversa pessoal com eles: aceder a uma página que exige introdução de um nome e uma password é
um acto banal, mas que alguns encarariam com alguma dificuldade e a existência de password diferente

16 Sei que há bastantes pessoas que pensam de forma diferente, mas também sei que é matéria controversa. Em outras experiências de páginas web
internacionais, que nada têm a ver com o ensino e investigação, tenho participado em diversos desses debates. Da parte dos utilizadores recebo manifestações
de regozijo pela simplicidade. Da parte dos avaliadores e críticos a sistemática crítica de não utilizar técnicas mais sofisticadas (não de manuseamento da
informação mas de apresentação).
17 Segundo o Art. 4º do Regulamento Prémio «Excelência E-Learning Uporto» o Caso de Estudo sobre o Trabalho Realizado deve englobar “Instruções de
acesso à componente on-line da disciplina do lectivo em causa”. Este ponto engloba essa exigência.
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para cada aluno dificultava a ajuda entre eles18; a entrada exige algumas configurações dos computadores
pessoais (nomeadamente quanto ao bloqueio de janelas e Java utilizado) que não correspondem à
configuração automática; a navegação na página não corresponde aos procedimentos habituais (ex.
“Back” do Internet Explorer não funciona para voltar a uma situação anterior).
Contudo o primeiro bloco de aulas exigia que eles tivessem prévio acesso a alguns materiais e a utilização
da plataforma do e-learning exigia que eles tivessem algum período de habituação, algum período de
trabalho em ambiente simplificado que os entusiasmasse a utilizarem a Internet.
A conjugação dos dois aspectos anteriores fizeram com numa primeira fase montasse o acesso aos
materiais utilizando uma opção da minha página pessoal científica (localizada fisicamente na FEP). A
informação que lhes foi enviada é a que consta de A.4.1.
Quando da realização do primeiro módulo presencial inventariaram-se as dificuldades – objectivas e
subjectivas –, esclareceram-se as dúvidas mais pertinentes, estimulou-se a utilização da informática,
ensinou-se o essencial de como entrar na plataforma de e-learning e utilizá-la. Esta tinha sido montada
com os conteúdos da página web e mostrou-se como passar da utilização de uma para a outra.19
Durante 15 dias após o término do primeiro bloco de aulas presenciais, a página web foi desactivada e os
alunos passaram a trabalhar com a plataforma de e-learning.
Contudo mantinha-se a necessidade de alguns apoios complementares, por três razões fundamentais:
• Cabo Verde situa-se num espaço geográfico em que a língua francesa é uma alternativa ao inglês; uma
parte dos alunos não dominam o inglês, sobretudo não dominam em temáticas técnicas (provavelmente
até em português teriam dificuldades)
• A ajuda on-line do WebCT Vista não é muito amigável.
• Frequentemente a informação que procuram é de pormenor e exige uma resposta imediata
A constatação desta situação levou a que se começasse (só se começasse) a montar uma ajuda numa
página web exterior20:

Ilustração 19: Símbolo de ajuda no e-learning

18 Parece caricato mas um dos alunos, razoavelmente manipuladores do computador, quando instalou a ligação à Internet em sua casa, na primeira ligação
mudou a password e imediatamente se esqueceu (apesar de ter tido que a confirmar). Ficou sem ligações durante um mês, tempo necessário para um técnico
ir a sua casa. Um outro, pertencendo a uma categoria mais inexperiente de utilizador, nunca conseguiu perceber verdadeiramente que entrar no SIGARRA da
FLUP e autenticar-se era um acto diferente de entrar na plaforma de e-learning.
19 Permitam-me que deixe aqui um apontamento marginal ao que estamos a tratar. Enquanto director de licenciatura de Economia reuni com quase todos os
regentes de disciplinas dessa licenciatura e frequentemente coloquei a questão de apoiarem os seus cursos com a utilização de e-learning. Desse debate surgiu
muito amiudadamente a total dificuldade de perceberem a diferença entre o que é “disponibilizar materiais numa página web” e/ou “trabalhar com os alunos
usando o e-mail” e utilizar uma plataforma integrada de e-learning.
20 É admitido que hoje todos os estudantes universitários saibam inglês. É um bom, e frequentemente válido, pressuposto. Contudo tem que se ter em conta

dois aspectos: (1) há alunos que têm dificuldades informáticas, pelo menos de início, e quando tal acontece a língua mãe é uma forma de comunicação
preferível; (2) mesmo em português são capazes de ter dificuldades de compreensão porque trata assuntos que não dominam. Por isso admiti que seria
interessante que se criasse uma ajuda em português do e-learning e desde que comecei a minha experiência ofereci os meus serviços para colaborar em algo
para toda a universidade. Pensamos que iniciativas dessas poderiam não ser centralizadas na Reitoria (embora nada tenha contra) e ser uma tarefa colectiva.
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Ilustração 20: Abertura do site de ajuda

As dificuldades de acesso que alguns alunos começaram a sentir a partir de determinado tempo (por
razões a que já fizemos alusão) e os elevados custos de download de alguns materiais fizeram com que
frequentemente disponibilizasse alguns dos materiais do curso em e-learning em CD ou DVD quando
das deslocações a Cabo Verde21.
Para aceder ao e-learning tinham diversas possibilidades:
1. Acedendo
2. Acedendo
3. Acedendo
4. Acedendo

directamente
a partir da ligação WEB associada à disciplina no SIGARRA da FLUP
a partir da ajuda criada
a partir da minha página pessoal científica.

Verificámos que todas estas vias eram utilizadas, admitindo que a segunda era a menos utilizada e a
primeira a mais frequente.
Em síntese, as especificidades de Cabo Verde e as reacções iniciais dos alunos à utilização sistemática
do e-mail, por um lado, e a necessidade de utilizar os meios de comunicação à distância e o fornecimento
de materiais antes do primeiro conjunto de aulas – primeiro contacto humano com os mestrandos –, por
outro, fizeram com que tivesse a máxima prudência na utilização dos meios de ensino à distância. Por
isso comecei por utilizar uma página web, com que estavam mais familiarizados, e só depois do contacto
pessoal, se passou a utilizar a plataforma de e-learning.
Esta utilização teve sempre um acompanhamento por e-mail, levou à criação de um “help” onde fui
depositando a resolução dos problemas que me colocavam. Simultaneamente o acesso ao WebCT Vista
foi garantido por diversas vias.
No conjunto estes procedimentos revelaram-se, ao que podemos ajuizar, positivos, promovendo uma
adesão interessante22.

21 Este assunto é referido mais pormenorizadamente noutro ponto.
22 Recordem-se os dados revelados pelo GATIUP quanto às respostas dos alunos ao inquérito enviado centralmente, divulgados em reunião
havida em 19/07/2005. E melhores ainda eram os resultados – que até me espantaram – se atendermos que nunca foram 27 alunos e que quando se
começou a utilizar o e-learning só estavam 22 alunos a frequentar o curso. Voltaremos ao assunto quando apresentarmos as estatísticas.
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3.3. Listagem do software e regras
O módulo introdutório prepara o terreno seguinte, garantido que os computadores têm a configuração
adequada, que têm os programas necessários e estabelecendo algumas convenções.
Muitos estudos mostram que um formando ao defrontar-se com módulos de e-learning que não é capaz de
abrir no seu computador constitui um dos aspectos mais desmobilizadores no processo de aprendizagem,
razão dos cuidados anteriormente referidos.
Neste ponto faz-se a listagem do software utilizado directamente23 e aproveita-se para tecer algumas
considerações sobre o comportamento do WebCT Vista em relação aos diversos tipos de ficheiros:

23 Obviamente que utilizámos muito outro software para fazer a plataforma (ex. Internet Explorer, Windows, OCRs) mas aqui não fazemos referência a essa
longa lista.
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Uma parte deste software faz parte das licenças da Universidade, outra foi adquirida pela FLUP, outro é
software livre e outro ainda foi adquirido por mim, há já muito tempo (ex. Homesite) ou expressamente
para a construção da plataforma (ex. Jetsoft, SnagIt e Camtasia Studio).
Procurou-se que os estudantes tivessem acesso à informação utilizando o mínimo de programas (daí, por
exemplo, a vantagem dos ficheiros de Flash .swf, ao correrem nos browsers).
4. Balanço
Como o seu nome indica, pretendemos aqui apreciar se os objectivos foram alcançados. Pretendemos
igualmente assumir o que foi feito de errado e incompleto e inventariar alguns dos aspectos a melhorar.
Alguns destes pontos são de referência obrigatória, mas outros resultam especificamente da experiência
obtida.
4.1. Aceitabilidade24
As estatísticas de acesso fornecidas pela plataforma são, obviamente, importantes, mas elas não reflectem
integralmente a postura dos alunos em relação ao e-learning, entendendo este em sentido lato. E as razões
já foram expostas:
• Durante algum tempo utilizei uma página web
• Durante alguns períodos (meses) alguns alunos deixaram de ter acesso à plataforma em resultado das
configurações da rede NOSi.
• Dadas as dificuldades ou o elevado custo do acesso à internet, forneceu-se às vezes os materiais
fundamentais em CD25
• A lista inicial de alunos tinha dois alunos a mais (que nunca existiram) e cinco acabaram por desistir
numa fase inicial.

24 Segundo o Art. 4º do Regulamento Prémio «Excelência E-Learning Uporto» o Caso de Estudo sobre o Trabalho Realizado deve englobar “Descrição
estatística da utilização pelos alunos, no ano lectivo em questão, fornecida pela plataforma”. Este ponto engloba essa exigência.
25 Apesar de se entregarem os materiais também em CD – sobretudo pelas dificuldades com a rede NOSi, a importância da bibliografia e os elevados custos
da comunicação em Cabo Verde – procurámos sempre valorizar a plataforma de e-learning. Assim na abertura do último CD deixado, sobre Gestão de
Projectos, dizia-se, como já se tinha dito em anteriores:
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No entanto as estatísticas mostram alguns aspectos da adesão e aqui estão26:

Merece reflectir um pouco sobre estes dados, até porque o conhecimento personalizado de cada um dos
intervenientes ajuda a perceber alguns fenómenos e permite tirar ensinamento em relação ao futuro.
Eis a situação de cada um dos mestrandos em tempos de acesso por ordem crescente de importância,
correspondendo cada cor a uma classificação nossa por grupos:

26 O que aqui se apresenta é uma síntese dos dados. Para uma informação mais completa ver A.4.2.
27 Por razões que desconhecemos estiveram, e estão, inscritos na plataforma 27 alunos, mas o mestrado só teve 22 inscritos quando do início do curso.
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Em primeiro lugar temos o conjunto dos alunos que mostram maior divórcio com o computador. Se em
alguns casos é por razões financeiras ou institucionais, quase sempre é o resultado de hábitos adquiridos.28
O segundo aluno com menor tempo de acesso desistiu do mestrado pouco tempo depois do e-learning
começar a estar disponibilizado.29
No segundo grupo há uma grande heterogeneidade de situações, desde os alunos que foram reforçando
durante este processo a aproximação às novas tecnologias, aos que já estavam habituados.30
Creio que o terceiro grupo não se diferencia qualitativamente do anterior. A grande diferença, com
excepção de um caso, é que se trata de alunos que têm acessos à Internet que não passam pela rede NOSi,
pelo que desde Junho continuam a aceder regularmente.
Graficamente

Ilustração 21: Tempos de acesso ao e-learning

Acrescente-se que seis mestrandos (30% dos “sobreviventes”) responderam ao inquérito lançado pelo
GATIUP aos alunos, com respostas muito interessantes, o que me surpreendeu positivamente.
Não se podendo generalizar a todos os mestrandos, consideramos que a adesão foi muito positiva,
sobretudo em termos diferenciais. Mesmo se alguns continuaram a utilizar pouco a plataforma e, de
uma forma genérica a Internet na investigação, quase todos, incluindo esses, apresentaram uma boa
evolução.
4.2. Funcionalidade pedagógica31
Já referimos anteriormente (em 2.1.), que o apoio pedagógico ao funcionamento da disciplina, processouse por diversas vias:
1. atendendo à diversidade de formações e níveis culturais;
2. apoiando a priori e a posteriori as aulas presenciais;
3 despertando a curiosidade dos alunos para novas áreas;
4. mantendo ao longo do tempo, apesar das aulas presenciais se concentrarem em três períodos, a
intensidade da relação professor-aluno.
28 Alguns comentários adicionais. A aluna que nunca acedeu ao e-learning, apesar do acompanhamento que lhe dispensei, quando teve que apresentar um
trabalho em sala de aula fê-lo com texto manuscrito, o que mostra a posição de afastamento em relação às novas tecnologias. Contudo há duas situações que
não me espantaram.
29 Essas situações estão indicadas com (-)

30 Um dos alunos deste grupo acabou por desistir. Alguns casos espantaram-me positivamente. É neste grupo que se encontra o aluno, a que fazemos alusão
noutra parte deste relatório, que passa de uma situação de alheamento a entusiasmo.
31 Segundo o Art. 4º do Regulamento Prémio «Excelência E-Learning Uporto» o Caso de Estudo sobre o Trabalho Realizado deve englobar “Estratégia de
integração da componente on-line com a componente tradicional”. Este ponto engloba essa exigência, embora haja referências ao assunto em outros pontos
deste relatório.
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Algumas das conclusões foram apresentadas quando do tratamento desenvolvido destes aspectos, mas
parece-nos interessante acrescentar algumas outras conclusões:
O primeiro aspecto referido é muito importante. As diferenças culturais estão sempre presentes entre
os nossos alunos e nunca são consideradas32 (ou porque ignoramos o problema, ou porque consideramos
que não são significativas, ou ainda porque não temos ferramentas para superar essa situação) o que
frequentemente leva a perplexidades ou a mau estar entre alguns grupos de alunos. Também as diferenças
de formação, de conhecimentos adquiridos existem sempre e perante eles os docentes podem adoptar
duas atitudes extremas, ambas com fortes inconvenientes: ou nivelarem por cima ou por baixo.
Ora a utilização do e-learning permite levar os estudantes a tomarem consciência dessas diferenças e
fazerem uma aprendizagem à medida.
Neste caso a percepção da problemática era para mim clara (até porque os alunos tinham diferentes
idades, diferentes locais de origem e sobretudo diferentes formações académicas), fiz alguns ensaios no
sentido de estimular a aprendizagem prévia – veja-se o módulo sobre “O que é Ciência”. Pareceu-me que
em alguns casos pontuais produziu efeitos, mas foi um trabalho muito, muitíssimo, incipiente.
É nossa intenção em futuros cursos ampliar imensamente esta vertente, que passa essencialmente por
criar uma vasta bateria de perguntas sobre problemas correlacionados.
O segundo aspecto foi bastante conseguido. Antes das aulas presenciais era anunciado o programa,
forneciam-se materiais de estudo, lançavam-se desafios e os alunos reagiam muito favoravelmente. As
aulas levantavam problemáticas, desafios que davam lugar ou a trabalhos dos alunos ou a materiais
adicionais que eram colocados na plataforma.
O terceiro aspecto começou a ser cumprido, mas ainda de uma forma muito incipiente. Com base nas
aulas presenciais e com os materiais disponibilizados na plataforma – alguns com uma aparência lúdica
– houve alguns mestrandos que passaram a ter uma atitude mais amigável com a matemática, que se
interessaram pela existência de lógicas diferentes (embora no período da parte escolar não tivessem
ocasião para tratar serenamente esses assuntos). Este é um objectivo que não pode se atingido em sala de
aula, que exige a articulação com o e-learning, deixando uma liberdade de opção aos alunos.
Embora admita que se conseguiram alguns resultados satisfatórios neste aspecto há um caminho ainda
a percorrer: abordagem de mais matérias relacionadas, apresentação de uma forma mais atraente,
articulação com perguntas para autoavaliação.
O quarto aspecto foi o mais plenamente preenchido, embora tenhamos que reconhecer que o e-learning
tenha dado um importante contributo, não foi o único factor influenciador: a estreita ligação das matérias
abordadas com a elaboração do projecto de tese e a tese também contribuiu para essa continuidade de
contactos, diferentemente do que aconteceu com as outras disciplinas do mestrado (todas elas sem a
ajuda do e-learning).
4.3. Funcionalidade científica
O terceiro ponto referido a propósito da funcionalidade pedagógica também apresenta uma funcionalidade
científica. Por outras palavras, ao fornecermos aos alunos pistas de leitura e investigação de assuntos
novos pretendíamos ir além da disciplina e
32 Note-se que não estamos essencialmente a pensar nos alunos estrangeiros ou em contingentes especiais. Estamos a pensar nos alunos portugueses,
provenientes de diversas regiões, de diversos extractos sociais, com ambientes familiares muito diferentes, com percursos escolares e experiências de vida
diferentes.
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– aumentar a curiosidade intelectual dos alunos;
– mostrar a importância de se estar aberto aos rumos da ciência que nos são desconhecidos;
– reforçar a componente de iniciativa própria no trabalho científico;
– fornecer-lhes informações que poderão ser úteis para a elaboração das teses de mestrado;
– dizer-lhes que há outras opções de construção científica que lhes podem ser úteis em algum momento
da sua vida.
Na medida em que fomos relativamente bem sucedidos naquela funcionalidade pedagógica – apesar do
muito mais que poderia ser feito – também o fomos na concretização desta funcionalidade científica.
4.4. Funcionalidade do programa
Não conhecemos outro programa de e-learning pelo que não estamos em condições de fazer comparações.
O que podemos afirmar é que o WebCT Vista criou-nos novas formas de trabalho e levou-nos a aprofundar
o relacionamento com os alunos, que deu resposta a quase todas as nossas preocupações.
Apesar de durante o passado ano lectivo termos trabalhado intensamente com o programa ainda existem
diversas ferramentas a explorar e algumas de grandes potencialidades.
No entanto existem ainda diversos aspectos do WebCT Vista que exigem grandes melhorias, há diversas
deficiências a corrigir33.
4.5. Outros aspectos
Como já tivemos oportunidade de referir os objectivos a atingir com a utilização do e-learning
ultrapassavam os do funcionamento da própria disciplina.
4.5.1. UP – ISE
Fundamentos Interdisciplinares foi a primeira disciplina a funcionar no Instituto Superior de Educação
com uma componente de e-learning.
Tal facto estimulou a curiosidade, tornou-se tema de diálogo com a Ministra, levou a hipóteses
de cooperação entre o ISE e a UP nesta área, abriu perspectivas novas a algumas instituições caboverdianas.
4.5.2. UP – Futura Universidade de Cabo Verde
A Comissão Nacional para a Instalação da Universidade de Cabo Verde não se tem mostrado muito
interessada em estabelecer formas de cooperação com a Universidade do Porto, por razões diversas.
O futuro imediato parece não apresentar significativas alterações de rumo, mas o funcionamento da
disciplina com e-learning permitiu dar alguns pequenos passos de aproximação.
4.6. Aspectos a melhorar
Referidos os aspectos positivos, há que salientar que o reforço daqueles e a superação das dificuldades
exige que melhoremos o trabalho futuro em diversos aspectos.
A inovação – a racionalidade e a imaginação – exigirá sempre novas melhorias em busca de um
perfeccionismo que pode conter vertentes utópicas, mas que também é realista e concretizável. Por isso
os aspectos a melhorar tendem a ser infinitos. Provavelmente quanto mais fizermos melhor saberemos
que muito mais há a fazer. Por isso o que aqui deixamos são apenas alguns ligeiros tópicos.
33 Num anexo fazemos o inventário de todas as ferramentas, referindo as que utilizámos e não utilizámos e chamando a atenção para alguns aspectos que
exigem uma melhoria, na nossa opinião.
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4.6.1. Específicos da disciplina
Comecemos por enunciar o que é específico da disciplina.
4.6.1.1. Completar e melhorar os conteúdos científicos
Há que completar e melhorar os conteúdos científicos da disciplina de Fundamentos Interdisciplinares.
Recordemos o que dissemos anteriormente sobre o seu conteúdo e lembremo-nos que a disciplina em
e-learning corresponde aos dois semestres.
Há que completar.
O conteúdo da disciplina está associado a três livros que estão em construção.
Ao módulo de Metodologia de Investigação em Contexto Interdisciplinar corresponderia um primeiro
livro, o que obviamente não excluiria a múltipla bibliografia e pluralidade de leituras que há sobre o
assunto.
Ao módulo de Gestão de Projectos Interdisciplinares corresponde a elaboração de um outro livro sobre
essa matéria, para além da utilização dos recursos multimédia para apresentar de uma forma mais viva
exemplos, procedimentos e conteúdos científicos.
Ao módulo de Interparadigmaticidade e Interdisciplinaridade corresponde já a um livro recentemente
editado mas há todo um trabalho a fazer (de alunos e docentes) para aplicar aqueles ensinamentos a uma
ou várias ciências da realidade humana. Esse trabalho, embora de prazo mais em aberto também dará
lugar a um livro.
Apesar da grande quantidade de tempo dedicado à investigação e escrita desses livros e preparação dos
respectivos materiais para o curso e-learning, estamos muito longe de atingir a totalidade dos materiais
programados. A nossa experiência mostra-nos que mantendo intensos ritmos de trabalho é necessário
três a cinco anos para montar totalmente uma disciplina em e-learning, uma disciplina que possa servir
de apoio às aulas presenciais mas que também possa assumir uma autonomia relativa. Três anos se a
disciplina tiver poucos alunos – logo menos tempo dedicado à comunicação com eles – como é o caso,
e se as Faculdades compreenderem institucionalmente o que é montar uma disciplina on-line e derem
condições para a sua realização. Cinco anos se só verificar uma das duas condições. Dez ou mais se não
se verificar nenhuma delas.
Em todos os casos há que acrescentar aos textos originais mais perguntas, mais animações, mais
informações sobre trabalhos de outros investigadores, mais bibliografia.
No caso do Módulo de Gestão de Projectos Interdisciplinares há que completar os conteúdos de todos os
pontos (ora acrescentando textos, ora acrescentando apresentações ou animações), numa primeira fase,
para num segundo momento, criar um segundo módulo sobre o mesmo tema mas utilizando o trabalho
em rede34. Chamamos a atenção deste aspecto porque este módulo pode autonomizar-se e dar lugar a um
curso específico, eventualmente ensinado integralmente à distância35.
Há que melhorar.
Para além dos conteúdos a apresentação também é pedagogicamente relevante e muito há a fazer nessa
área, seja por iniciativa nossa, seja por melhoria do WebCT Vista.

34 Do ponto de vista informático o módulo de trabalho em rede exige a utilização de software adicional.
35 Veja-se o que dizemos em A.1
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4.6.1.2. Códigos dos downloads
Apesar dos cuidados colocados em todos os aspectos há sempre alguns que nos escapam, porque nem
sequer somos capazes de perceber que constituem obstáculos para os alunos. Exemplifiquemos.
Na situação actual o e-learning de Fundamentos Interdisciplinares contem 440 ficheiros, com a dimensão
global de 1,43 Gb.36 Além disso, em determinada altura pareceu-me – e é um assunto sobre qual ainda
tenho dúvidas – que muitos ficheiros poderiam ser colocados fora da plataforma, particularmente se
ocuparem muita capacidade de disco37. Assim, colocou-se num directório da minha página web científica
69 ficheiros com 789 Mb. Esse facto obriga-nos, para em qualquer momento compreendermos a lógica
de ficheiros e relações, a dar determinados nomes (codificados) aos ficheiros38.
Para nós tudo claro. E para o aluno? No que lhe é mostrado indica-se por exemplo “Capítulo de livro sobre
Lógicas Infinitovalentes” carregou na respectiva ligação, apareceu-lhe a possibilidade de abrir ou gravar,
optou por esta última. É certo que poderia tomar nota como se chamava o ficheiro e onde gravava, mas
o automatismo dos comportamentos fê-lo não reparar nessas questões. Como depois saber que o ficheiro
I01_M02.pdf é o que corresponde às referidas lógicas? E como frequentemente tinham dificuldades de
ligação aproveitavam para fazer diversas importações. Logo as dificuldades aumentavam.
Alguns alunos informaram-nos desta dificuldade e em abono da verdade digo que de início nem percebi
bem qual era o problema. Detectada a questão, das duas uma: ou temos que preparar os alunos para
uma maior atenção a estas operações de importação ou temos nós que organizar de forma a ser mais
transparente esta relação entre assunto e ficheiro.
4.6.1.3. Melhores códigos .html e apresentação
Apesar de já termos alguma experiência de trabalho na criação de páginas web – o que não é indispensável,
mas fortemente aconselhável – estivemos muito longe de utilizar as potencialidades existentes.
Embora adeptos de páginas relativamente simples e com uma apresentação suave em termos de cores e
animações, poderíamos ter ido bastante mais longe. A relação entre o WebCT Vista e as páginas html é
muito sui generis:
– alguns erros de linguagem das páginas .html não surgem ao utilizador, é como se houvesse uma
correcção automática por parte do WebCT Vista.
– alguns códigos criados pelo WebCT Vista quando se está a construir algo em ambiente .html têm
algumas especificidades39.
Quando se trabalha ou modifica uma página .html utilizando as ferramentas do WebCT Vista ele gera um
conjunto de códigos específicos para caracteres portugueses que são ilegíveis fora daquele ambiente.
Atendendo a estes aspectos há que reanalisar cada .html e fazer as devidas correcções. Além disso há que
criar um conjunto de ficheiros de formatação (.css) – técnica que já utilizámos desta vez – para melhorar
e uniformizar apresentações. Há que estudar a possibilidade de outras linguagens mais dinâmicas para a
construção das páginas web e ver como o WebCT Vista suporta.

36 Para além dos ficheiros há muitos outras ferramentas do WebCT Vista que não geram de forma visível para o desenhador, ficheiros: ex. assessements,
learning modules, etc.
37 Temos dúvidas porque não conhecemos as características do computador utilizado pelo WebCT Vista e porque não sabemos se incluir ou não é relevante.
Do ponto de vista do aluno é sempre preferível ter tudo fisicamente na plataforma para não ter a necessidade de acesso externo e ter riscos de comunicação.
38 Ex: O texto referente a “Conhecimento, ciência, ciências” teria como ficheiro importável “aula_11_01.pdf”
39 Embora não tenha conhecimentos para o afirmar cabalmente creio que o WebCT Vista utiliza XHTML e não HTML.
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4.6.1.4. Transferir “excrescências” para espaço adequado
Como o seu próprio nome indica o módulo de “Excrescências” está a mais. A sua existência foi temporária
e à margem das regras, se assim se pode dizer.
Como já se explicou aqui se colocaram materiais de Cooperação e Desenvolvimento, a outra cadeira
da minha responsabilidade no Mestrado, não tendo o ano passado possibilidades de a montar também
em e-learning. Há que transferir grande parte dessa informação para o e-learning de Cooperação e
Desenvolvimento, disciplina a montar.
O apoio às teses de mestrado dos mestrandos justificou-se essencialmente pela dificuldade de acesso a
alguma bibliografia em Cabo Verde. A ausência de banda larga generalizada impossibilitava o acesso
às bases de dados electrónicas da UP, a que os estudantes – estudantes da UP, obviamente – tinham
direito.
Há que eliminar este módulo, aproveitando-se o que houver a aproveitar, mas não no âmbito de
Fundamentos Interdisciplinares.
4.6.1.5. Explorar outras potencialidades do WebCT Vista
Há diversas potencialidades do WebCT Vista que não foram por nós exploradas. Poder-se-á ver o que
utilizámos e o que não utilizámos em A.2.
Umas não o foram porque a situação concreta não o justificava40, outras porque o WebCT Vista tinha
comportamento anómalo41, outros ainda porque ainda não tivemos tempo para explorar42.
Há que continuar a exploração completa dessas ferramentas, embora se deva ter sempre o cuidado de
colocar aquelas ao serviço dos interesses pedagógicos e científicos da disciplina.
4.6.1.6. Comunicações Cabo Verde – Portugal
No caso de se realizar outro mestrado em Cabo Verde, procurar-se-á ter comunicações mais eficientes,
sem os problemas de interrupção verificadas e, de preferência, com banda larga.
4.6.2. Apoio de software
Neste ponto pretendemos abordar duas situações bastantes diferentes, todas elas relacionadas com
software.
Em primeiro lugar, há que garantir aos docentes que montam disciplinas em e-learning o software
necessário.
É certo que a Reitoria dispõe de serviços de apoio aos docentes – nunca sendo de mais salientar a
amabilidade e disponibilidade dos seus elementos constitutivos – mas provavelmente esses recursos
manifestar-se-iam muito escassos se todos recorressem aos seus serviços, mas há professores43 que
preferem resolver os problemas por si, mas a posse de certo software pode estimular novas produções.
Sabemos que o software tem custos e que exige tempo, mas todos os desenhadores de disciplinas devem
saber com que contam, o que é de esperar, e sobretudo possuírem uma informação mais precisa em
relação às suas solicitações.
40 É o caso do Chat. De facto até criamos Chat no módulo de Gestão de Projectos e não impedimos o seu acesso a quem o pretendesse utilizar, mas na prática
nunca funcionou. Como poderia funcionar com as dificuldades que existem de comunicações!?
41 É o caso do SCORM Module
42O caso mais flagrante é a utilização do glossário.
43 É o meu caso.
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Assim, é urgente sabermos se disporemos ou não do Respondus. É urgente termos programas licenciados
da Adobe para tratamento profissional de imagem e texto. É urgente termos programas licenciados da
Macromedia, nomeadamente de construção de páginas web. É necessário que haja uma resposta efectiva,
rápida e precisa sobre solicitações de software feitas directamente por nós ou quando da elaboração de
inquérito44.
Em segundo lugar há que garantir aos utilizadores informação precisa sobre os programas que
necessitam para aceder ao e-learning.
Quando um aluno acede de uma Faculdade, o problema estará, penso eu, resolvido. Mas o mesmo não
acontece quando o aluno acede de casa ou de qualquer outro local. Na experiência de Fundamentos
Interdisciplinares o problema era por vezes dramático. Será legítimo admitir que todos sabem importar
e instalar o Java que o WebCT Vista necessita, ou configurar o browser, ou ter acesso a um programa
gratuito que lhes permita verem em melhores condições os ficheiros flash?
É para estes aspectos, não só mas também, que uma boa ajuda aos utilizadores em língua portuguesa e
dirigida às especificidades das nossas experiências pode ser interessante.
4.6.3. Possibilidade de exportar tudo
O “Tio Patinhas” ensinou-nos desde pequeninos a importância do artigo possessivo “meu”. O Windows
na boa lógica do individualismo americano habituou-nos a lidar frequente com “my”. A toda a hora “My
Documents” está presente nas nossas vidas. E assim nos ficou esta ânsia de ter na nossa posse tudo o que
fizemos e colocámos na plataforma de e-learning.
Teremos outro conforto psicológico se além de termos os materiais no WebCT Vista os guardarmos
em algum canto do nosso disco. Então sabemos que a Reitoria pode mudar de política, mas o nosso
trabalho está salvaguardado, que poderemos sem dificuldade aproveitar aqueles materiais para outras
oportunidades, que a empresa do software pode ir à falência sem que nós sejamos perdedores. Pode nada
disto acontecer mas certamente dormimos mais descansados45.
Quando lidamos com ficheiros não há problema: ficheiro lá, ficheiro cá é a tranquilidade. Mas quando
lidamos com ferramentas do WebCT Vista que não dão lugar a ficheiros46? Ficamos limitados na sua
utilização, por vezes mesmo em sala de aula47.
Há que resolver este problema, ou adquirindo software adequado; ou criando ferramentas que utilizem

44 Mais que não seja para dizerem “no próximo ano não contem com esses programas”. Por outro lado deve ser tido em consideração que alguns programas
são relativamente baratos.
45 Não sei quantificar o volume de trabalho realizada no WebCT Vista, mas foi muito. Nenhuma estatística o revelará porque o tempo de ligação à plataforma

foi antecedido de muito tempo de preparação, porque este foi antecedido de meditações várias.
46 Se dão lugar a ficheiros – ex. assigments ou learning modules – eles são invisíveis para nós. É certo que podem ser exportados, mas o seu manuseamento
exterior ao programa não existe.
47 Este problema colocou-se-nos muito intensamente. Quando da segunda ida a Cabo Verde a matéria era Interparadigmaticidade e Interdisciplinaridade. Eles

já tinham os materiais de estudo fundamentais e as aulas iam decorrer na colocação de problemáticas e de perguntas para eles responderem. Entretanto soube
que por modificações no NOSi – Núcleo Operacional para a Sociedade de Informação – que controla todos os acessos à Internet das instituições públicas,
alguns alunos não poderiam consultar o que tinha sido colocado na plataforma e, o que era particularmente preocupante onde decorreriam as aulas (ISE) não
teria acesso em sala de aula. (Acrescente-se para perceberem melhor que o NOSi depende directamente do Primeiro Ministro e pretende ser um serviço de
controlo de todos os acessos ao exterior com o sentido de missão de combate a todos os vírus e a todos os ataques malévolos. Nesta missão bélica e patriótica
foram fechando portas a seguir a portas, até que fecharam portas que eram fundamentais para os utilizadores acederem ao WebCT Vista. E como em todas as
batalhas recuar ou abrir corredores de excepção é trabalho digno de musas!).
Como resolver o problema? As perguntas podiam ser exportadas mas ficavam sem fácil utilização. O Respondus – que tentamos adquirir às nossas custas
– aplicava-se ao WebCT Campo mas não ao Vista. Então tive que abdicar da interactividade e tive de optar ora pela impressão em .pdf ou pelo seu registo em
animação. Em qualquer das situações as aulas ficaram menos, muito menos, dinâmicas.
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ou transformem os materiais exportados; ou encontrando parcerias para estas aventuras – como ficava
feliz se houve importação e exportação entre WebCT Vista e Hot Potates! –; ou pressionando a empresa
do programa para resolver estas situações.
4.7. Um meio poderoso a utilizar
As potencialidades do e-learning são muitas, seja para ser utilizado em apoio às aulas presenciais, seja
para promover o ensino à distância48.
Os beneficios experimentados são muito maiores que as dificuldades encontradas, mesmo neste caso,
com as dificuldades associadas a Cabo Verde.
Não será possível nunca mais ensinar Fundamentos Interdisciplinares sem a utilização do e-learning.
Mais será muito difícil ser responsável de qualquer disciplina sem haver, de alguma forma49, uma ligação
a uma plataforma de e-learning.
Ao longo deste texto tenho implicitamente procurado explicitar a importância genérica do e-learning no
funcionamento de uma disciplina, mas atrever-me-ia a salientar, mais uma vez as seguintes:
–
–
–
–
–
–

adequação do ensino/aprendizagem às características específicas de cada aluno
redução drástica das limitações do espaço e do tempo na relação professor-aluno
facilidade de disponibilização de materiais de estudo e de troca de informações
atractividade do espaço de estudo e dos materiais utilizados
reforço da intervenção escrita dos alunos
habituação na utilização de ferramentas indispensáveis hoje à investigação.

Contudo a utilização apenas do e-learning reduz a relação inter-pessoal (importante dos pontos de vista
cognitivo e afectivo) e exige uma autodisciplina do estudante que pode não existir. Daí a importância de
combinar o e-learning com as aulas presenciais tradicionais. No caso em que estas são difíceis pode-se
eventualmente utilizar salas de aula virtuais50.
5. Desafios
Os desafios que aqui apresentamos ultrapassam o âmbito de Fundamentos Interdisciplinares. Referese a projectos que poderão, e deverão, ser assumidos por conjuntos de professores, por conjuntos de
Faculdades, pela Reitoria, sempre numa lógica de promoção e coordenação, nunca de centralização ou
imposição.
5.1. Aproveitar a diversidade dos nossos alunos
Os alunos que frequentam uma disciplina apresentam significativas diferenças de aptidões para a
abordagem das diversas problemáticas, significativas diferenças de conhecimentos gerais, significativas
diferenças de conhecimentos em cada disciplina, ainda diferenças culturais cujo coeficiente de variação

48 Pode-se promover este tipo de ensino, mas também pode surgir quase espontaneamente. No Mestrado de Estudos Africanos incluímos um módulo de
Gestão de Projectos Interdisciplinares. Daí nasceu o interesse de dar um curso aberto ao público de Gestão de Projectos. Foi o que aconteceu. Este curso
suscitou interesse noutros meios e criou-se a perspectiva de um segundo curso, o que não é viável presencialmente. Seria um bom momento – após completar
o muito que ainda falta naquele módulo – para fazer uma primeira experiência de ensino à distância, tão simplesmente.
49 Esta formulação vaga tem a ver com algumas sugestões que referiremos num ponto seguinte.
50 Este é um desafio que propomos num ponto seguinte.
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é desconhecido para nós, frequentemente alheios a essas questões51.
Trata-se de uma situação a que já fizemos alusão a propósito da disciplina.
Geralmente essas diferenças têm como consequência dificuldades de aprendizagem, alinhamentos
(por “cima” ou por “baixo”) nas aulas presenciais que dificultam o bom desempenho pedagógico e
científico, não aproveitamento das potencialidades que as diferenças entre os alunos podem trazer para
a investigação e o ensino.
E, de facto, nas aulas presenciais não temos tempo para atender a essa diversidade (que poderia exigir
outras formas de organização das instituições). Mas o e-learning permite explorar essas diversidades
para explorar novos rumos de trabalho, para reforçar a aprendizagem e o trabalho individual de cada
aluno, para deixar espaço a outros desenvolvimentos nas aulas presenciais.
O que dissemos anteriormente a propósito de Fundamentos Interdisciplinar permite exemplificar o que
aqui dizemos. As melhores formas de conseguir aproveitar a diversidade dependerá de disciplina para
disciplina, mas também exige que todos nós estejamos alerta para a problemática, façamos análises
científicas da situação e ensaiemos percursos.
5.2. Projectos Interfaculdades
Todos sabemos que as Faculdades são balizas artificiais do ensino e da investigação, seja porque os
mesmos saberes disciplinares coexistem em diversas Faculdades, porque algumas possibilidades de
evolução esbarram com esse quadro institucional e ainda porque a consolidação de poderes que comporta
ainda reforça mais as dificuldades de contacto. Se nem sempre assim acontece, esta é a situação mais
habitual.
Podemos e devemos continuar a pensar nas melhores formas de superar estas dificuldades, quiçá encontrar
formas organizativas novas, mas não é aqui o local para tratar destes assuntos. O que pretendemos aqui
referir é que a existência da plataforma de e-learning pode ser um estímulo, pode ser um instrumento
técnico poderoso para superar estas limitações.
Porque não ensaiar a montagem de um Curso de Matemáticas Gerais, por exemplo, por uma equipa
diversificada em concepções e em experiências, a que poderiam aceder alunos de diversas faculdades?
Porque não tentar o mesmo com uma disciplina de Metodologia de Estudo e Investigação? E poderíamos
apresentar muitos outros exemplos
5.3. Projectos Interdisciplinares
Parafraseando uma afirmação importante da nossa cultura cristã, costumo dizer que “não se deve invocar
o nome da interdisciplinaridade em vão”. E a este propósito é importante lembrar o que dizem alguns
prestigiados autores sobre o assunto:
“A palavra interdisciplinaridade é constantemente resgatada pelos novos meios de comunicação que
fazem dela uma utilização selvagem, abusiva, caricatural. Quando se quer discutir um problema
qualquer, a Guerra do Golfo, a moda ou o mais extravagante episódio futebolístico, a ideia é sempre
a mesma: juntar várias pessoas de diferentes perspectivas e pô-las em conjunto a falar (...) Claro que
o que está subjacente a esta mera inventividade de cenários é sempre a ideia embrionária – e muito
ingénua – de que a simples presença física (ou virtual) de várias pessoas em torno de uma mesma
51 Peço desculpa de uma certa insistência neste assunto, já referido anteriormente, mas reputo da maior importância e tenho percebido em diversos diálogos
sobre o assunto que nem sempre consigo transmitir adequadamente esta preocupação.
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questão criaria automaticamente um real confronto de perspectivas, uma discussão mais rica porque,
dir-se-á, mais interdisciplinar”52
“É assim que a interdisciplinaridade me aparece como o método filosófico por excelência: não um
devaneio anexo à margem da investigação principal, como acontece com certos especialistas, que
tomam consciência das lacunas e insuficiências da sua especialização tarde de mais, mas antes o
grande eixo de um pensamento empenhado em reagrupar todos os testemunhos do homem sobre o
homem dispersos pela diversidade dos espaços-tempos culturais.”53
“A primeira urgência concerne, pois, à formação de professores, que, em vez de cultivar o egoísmo
epistemológico de uns e outros, permanecendo cada um acantonado no seu território, deveria proceder
a partir da ideia de totalidade. Os alunos só serão iniciados no campo unitário
do saber se os seus professores tiverem tomado consciência disso antes deles. A partir daí, poderei
sonhar com uma reforma de estrutura da universidade, que tem sido uma das minhas quimeras, uma
utopia de que conservo a nostalgia.”54
Com estas precauções e sabendo que a interdisciplinaridade não é fácil de realizar e pode assumir
diversas gradações (da multidisciplinaridade à transdisciplinaridade, utilizando a terminologia moderna),
apresentemos de uma forma muito sintética o que sugerimos. E fazemo-lo por tópicos.
(1) Escolhamos uma problemática científica comum a diversas ciências ou um tema associado a uma
acção multidimensional ou multireferencial. A nossa sugestão é Sociedade Portuguesa Contemporânea.
Estamos perante uma temática abordável por diversas ciências, cuja leitura sincrónica exige o contributo
de diversas disciplinas. Admitindo que em diversos cursos se fazem aplicações à realidade portuguesa e
que existem leituras específicas da sociedade em que vivemos, SPC é um bom pretexto para um trabalho
conjunto.
A SPC pode ser analisada diacrónica e sincronicamente. Diversas disciplinas podem contribuir: a
Demografia, a História, a Sociologia, a Geografia, a Economia, o Urbanismo, a Antropologia, e muitas
e muitas mais55. As mesmas ou outras (Geologia, Meteorologia, Geofísica, etc.) podem contribuir para a
sua contextualização:
(2) Seleccionemos um conjunto de disciplinas ou docentes56 que estão disponíveis para o trabalho conjunto.
Um trabalho em conjunto que é de médio prazo, de aprendizagem mútua, de construção progressiva
de uma interdisciplinaridade que não está predefinida, que se constrói fazendo-se. Simultaneamente
seleccionemos conjunto de alunos de diversas disciplinas que possam ir acedendo e manifestar a sua
crítica57.
Definido o projecto, numa primeira fase aceitemos uma leitura disciplinar da SPC. Não pode haver o
exercício de interdisciplinaridade sem primeiro haver o da disciplinaridade. Assim cada especialista
deverá construir na SPC o seu espaço disciplinar. Admitamos por hipótese que estamos a construir
qualquer coisa como

52 POMBO, Olga. 2004. Epistemologia da interdisciplinaridade. In Interdisciplinaridade, Humanismo e Universidade. Porto: Campo das Letras. 53
53 GUSDORF, Georges, “O gato que anda sozinho”, texto inédito do autor, no prelo.
54 Idem.

55 As referências às diversas disciplinas não implica qualquer ordem de prioridade.
56 Epistemologicamente falemos em ciência, institucionalmente falemos em disciplinas, operacionalmente falemos em docentes.

57 Só ao fim de um ano estaremos em condições, penso, de colocar um tal projecto em linha de forma efectiva (mesmo que certamente inacabado), mas é
conveniente desde o início receber reacções de possíveis leitores.
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Ilustração 22: Leitura disciplinar (nível 0)

Terá, contudo, que haver uma precaução. É obrigatório cada especialista criar o seu glossário, o mais
completo possível58.
(3) Numa terceira fase comecemos a estabelecer as pontes entre estas diversas ciências. Vamos admitir
que essas associações são duas a duas. Utilizando o exemplo anterior teríamos

Ilustração 23: Início de uma leitura interdisciplinar

58 Duas razões justificam esta preocupação: a terminologia específica de cada ciência é um dos grandes obstáculos ao diálogo entre cientistas (ou a capa
visível dos poderes que consolidaram um espaço); o trabalho em torno do glossário pode ser um dos primeiros passos de aproximação, logo do trabalho
numa segunda fase.
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Seguidamente há que adensar as relações disciplinares e passamos a poder dispor de uma leitura mais
integrada. Não se trata apenas dos alunos terem acesso a uma leitura das diversas disciplinas de um
determinado facto, mas de ter acesso a uma leitura interdisciplinar, uma leitura que integra diversos
saberes, que fornece uma nova interpretação do facto59.

Ilustração 24: Leituras interdisciplinaresde nível n

Nessa ocasião poderemos concluir que estamos no bom caminho e que há que continuar.
Caminharmos no sentido disciplinaridade
interdisciplinaridade é, na nossa opinião, necessário
científica e pedagógica e institucionalmente. Cientificamente porque permite uma descoberta e
interpretação dos factos diferente, porque corresponde a um dos movimentos de evolução científica
actual. Pedagogicamente porque permite aos alunos terem uma leitura mais integrada da realidade e
entusiasmá-los mais no ensino-aprendizagem. Simultaneamente poderá ajudar os docentes a perceberem
que a interdisciplinaridade começa neles e não os alunos60. Institucionalmente porque permite termos
uma universidade mais integrada naquilo que lhe é específico: articulação investigação-ensino.
(4) No fim do percurso SPC seria um espaço de e-learning aberto a alunos de diversas faculdades.
Então, para além do sistemático aperfeiçoamento a introduzir, será extremamente interessante analisar o
comportamento dos diversos grupos de estudantes61 aos seus conteúdos.

59 Falamos em leitura “mais integrada”, e não em “integrada”, porque as interpretações interdisciplinares associando duas ciências (interdisciplinaridade de

nível 1, chamemos assim) pode não se verificar em todas as situações, o mesmo acontecendo com algumas interdisciplinaridades de nível 2, 3, ... n.
60 Quantas vezes existem cursos “interdisciplinares” em que os docentes têm exclusivamente uma leitura disciplinar, quando muito conhecem o
sumário da matéria dos colegas, são incapazes por si de fazer uma leitura interdisciplinar e depois dizem aos alunos que têm de ser capazes de fazer
a “interdisciplinaridade” das diversas disciplinas que lhes foram ensinadas? Talvez por este absurdo humano o meu carinho por uma disciplina como
Fundamentos Interdisciplinares.
61 Ao dizermos isto o primeiro conjunto de grupos em que pensamos é numa divisão por faculdades, mas seria interessante criar uma grelha de análise mais
fina: por regiões, por sexos, por rendimento familiar (se possível), etc.
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Todos perceberão que não estamos perante um trabalho fácil. Todos perceberão que trabalhar neste sentido
exige que os intervenientes tenham disponibilidade para encetar um percurso como este, trabalhoso,
contra a corrente, de resultado (reacção dos estudantes) em aberto.
5.4. Trabalhos de investigação conjuntos
A designação deste ponto pode não ser o mais adequado, sobretudo quando se vem da leitura do
ponto anterior mas não encontrámos melhor. Em algumas disciplinas de alguns cursos (Fundamentos
Interdisciplinares é um deles) é possível avançar para a produção de trabalhos de investigação envolvendo
professores e alunos.
Claro que esta possibilidade está sempre em aberto e strictus sensus não necessita do e-learning, mas
este pode facilitar bastante: pela utilização dos recursos multimédia, pelo “ajustamento à diversidade”
a que já aludimos, pela possibilidade de os encontros se realizarem virtualmente a qualquer hora, pela
possibilidade de mostrar a públicos mais vastos e receber reacções, etc.
5.5. Reconhecimento institucional
Montar a sério62 uma disciplina em e-learning é exigente. Exigente em disponibilidade para novos
desafios, para conhecer e utilizar instrumentos informáticos. Exigente no tempo necessário para o diálogo
com os alunos, aspecto muito importante e geralmente referidos pelos balanços de experiências. Tudo
isto significa utilização de uma grande parte do tempo possível (das curtas 24 horas por dia), ou, por
outras palavras:
– Diminuir as possibilidades de progressão na carreira universitária porque a plataforma de e-learning
não será considerada pelos júris, porque aquela não tem reffre, porque é apenas trabalho pedagógico,
esse subproduto da dignidade universitária.
– Ter-se trabalhado em aulas sem que esse tempo seja incluído na carga horária do trabalho docente.
Ainda por outras palavras, estas situações têm de ser modificadas. Tem de haver o reconhecimento
institucional do trabalho feito em prol do ensino, da investigação em moldes diferentes, em prol da
própria Universidade63.
5.6. Inovação no ensino para invisuais
O respeito pelas minorias exige que pensemos expressamente em tornar o conteúdo das disciplinas
acessível para invisuais.
No desenvolvimento de linguagens de geração dinâmica de páginas web tem sido dedicada alguma
atenção a este aspecto. Também há diverso software com este tipo de preocupações.
Por outras palavras, do ponto de vista técnico há condições para possibilitar ou melhorar o acesso dos
invisuais a disciplinas em e-learning, desde que o queiramos fazer – o queiramos fazer individual e
institucionalmente.

62 Dizemos “Montar a sério”. O que queremos dizer, se partirmos da hipótese de que todos os intervenientes são sérios? Pretendemos significar que colocar

disponíveis materiais de estudo é fácil e ocupa pouco trabalho marginal. Mas montar uma disciplina em e-learning mesmo em complemento das aulas
presenciais é muito mais do que isso. O que temos vindo a afirmar ao longo deste documento dispensa explicarmos porquê.
63 Estas recomendações nada têm de egoísta, porque a minha situação pessoal na carreira é, infelizmente, imune a este tipo de dificuldades. Digo infelizmente
porque a avaliação do trabalho realizado deveria ser tanto mais exigente quanto maior é o grau académico. Como professor catedrático de nomeação definitiva
deveria ser avaliado com mais rigor que um auxiliar ou associado. Aumenta a responsabilidade, logo… Mas não é isso que acontece. Não está certo.
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5.7. Apoio a salas de aula virtuais
Na maior parte das situações o e-learning funciona de apoio às salas de aula presenciais, mas em alguns
casos as aulas presenciais são difíceis ou impossíveis, mas podem ser substituídas por salas de aula
virtuais.
Um exemplo. Como dissemos a partir de um dos módulos de Fundamentos Interdisciplinares montou-se
uma primeira versão de um curso de Gestão de Projectos. Foi um curso que em Cabo Verde despertou
muito interesse e tal foi o número de pedidos que se colocou a hipótese de o curso se repetir. Ir
propositadamente a Cabo Verde para fazer um ou dois cursos de Gestão de Projectos torna a iniciativa
bastante cara para quem a tenha de suportar (as instituições envolvidas ou o comprador final).
Uma hipótese é montar um curso à distância “puro”, que se baste a si próprio. Contudo tal exige uma
grande disciplina por parte dos alunos, alguma experimentação prévia da nossa parte e avaliação da
eficácia. Além disso, sendo um curso muito técnico, o diálogo com o professor parece importante. Então
a situação intermédia seria a dos alunos em Cabo Verde64 e os professores em Portugal estarem sentados
defronte dos seus computadores a uma hora e periodicidade estabelecidas e a exposição do professor
aparecer nos visores dos seus computadores, o professor poder marcar o rumo da relação pedagógica pela
sua presença e verificar o que os alunos estão a fazer, apresentar sugestões, etc.
Claro que uma aula virtual pressupõe certas condições de comunicação, mas tudo indica que a curto
prazo se vai evoluir de forma generalizada para elas65.

64 Ou em qualquer outro sítio. Referimos Cabo Verde porque foi aí que a possibilidade concreta surgiu.
65 Uma precisão. O WebCT Vista tem diversas ferramentas para esta sala de aula virtual mas elas devem se completadas com software específico para este
tipo de interacções.
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A. Anexos
Aqui se referem algumas situações pontuais, assim como se apresentam alguns documentos complementares
ao afirmado ao longo do texto.66
A.1. Curso de Gestão de Projectos
Fundamentos Interdisciplinares tem, como vimos, um módulo, designado por Gestão de Projectos
Interdisciplinares. Retirando os aspectos referentes exclusivamente à interdisciplinaridade este módulo
corresponde a um Curso de Gestão de Projectos (na situação actual um 1º Curso, dirigido para os
princípios gerais de Gestão de Projectos com utilização do Microsoft Project Professional ® em posto
de trabalho autónomo).
Exportando grande parte dos materiais do referido módulo de Fundamentos Interdisciplinares para um
novo curso, Gestão de Projectos67, montámos outro curso em e-learning de apoio a um curso presencial
que foi dado em Cabo Verde enquanto decorria o último módulo do mestrado. Depois das exportações
bastou alterar algumas questões pontuais68.

Ilustração 25: Curso autónomo Gestão de Projectos
66 Antes de terminar convém fazer referência a dois aspectos que ainda não foram focados:
No menu principal da disciplina há uma pasta que está vazia:

É nossa intenção preenche-la com depoimentos dos mestrandos depois de terminada a fase escolar do Mestrado.
No menu de Excrescências há um conjunto de materiais em

Remete para um conjunto de textos sobre Universidades em África e Globalização e serviu de base a um debate que se realizou sobre esta matéria.
67 Por equívoco o curso ficou com a designação Gestão de Projectos Interdisciplinares.
68 A propósito deste processo de exportação temos que em primeiro lugar agradecer ao GATIUP a sua resposta rápida ao pedido de ajuda antes de partir para

Cabo Verde. A partir da dica dada foi-me fácil fazer a exportação global (mais concretamente, de todos os Learning Models de uma só vez) embora tenha
que reconhecer que também neste processo o WebCT Vista cometeu algumas “irracionalidades” que tiveram que ser corrigidas à mão ao longo de 3 longas
horas de intenso trabalho.
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A.2. Análise de cada um dos instrumentos
O objectivo deste ponto é percorrer cada uma das ferramentas do WebCT Vista e explicitar com que
intensidade a utilizámos e que potencialidades e dificuldades surgiram.
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69 Dizemos não pareceu, porque não houve a garantia total de que todos os computadores tivessem a versão adequada de Java.
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A.3. Informações complementares sobre alguns módulos
A.3.1. Fermat e as matemáticas
Todos os módulos têm a sua história: a sua justificação, um certo acolhimento pelos alunos. Contudo seria
descabido estar a justificar cada um dos módulos (independentemente da generalidade atribuída a este
termo). Escolhemos apenas um que aparentemente tem muito pouco a ver com o conteúdo da disciplina.
Simultaneamente permite exemplificar algumas das preocupações que manifestámos anteriormente.

Ilustração 26: Início módulo Ultimo Tango de Fermat
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Perante a tradicional resistência à Matemática criou-se um módulo ligado ao Teorema de Fermat70 em que
se começa por combinar o humor com o tratamento de assuntos sérios, em que se mostra a importância
da Matemática na construção científica e na interdisciplinaridade.
Segue-se o lúdico com materiais na representação teatral O Último Tango de Fermat. Aprofundando
o que significou Fermat e o chamado “último teorema de Fermat” percorre-se pela via da história e
das biografias alguns dos grandes percursos do conhecimento matemático. Através de uma pergunta
mostra¬se a “beleza dos números” e desperta-se a curiosidade.
Tendo sido tratado no primeiro módulo da matéria71 os perigos das “evidências” na construção científica,
retoma-se esse assunto com Bachelard e sobretudo com as geometrias não-euclidianas.
Finalmente, estando-se em África apresenta-se uma página web de tratamento matemático que tem
simultaneamente uma função científica e político social:
“In Mathematics, more than any other field of study, have we heard proclamations and statements
similar to, “The Negro is incapable of succeeding.” Ancient and present achievements contradict such
statements. One of the purposes of this website is to exhibit the inaccuracy of those proclamations
by exhibiting the accomplishments of the peoples of Africa and the African Diaspora within the
Mathematical Sciences.”
A.3.2. O puzzle do conhecimento
Apenas mais um exemplo, estritamente referente à apresentação.
Gestão de Projectos Interdisciplinares tem diversos módulos, começando pelo tratamento de algumas
temáticas específicas (tarefas, recursos, custo), depois para a combinação delas, chegando finalmente a
uma visão de conjunto integrada. Ao longo dos 24 módulos fomos “construindo um puzzle”72:

Ilustração 27: Algumas das peças do puzzle

70 Assunto tratado com alguma deferência pelos meios de comunicação, ainda recentemente, assunto da peça de teatro que foi estreada em Portugal, e na
Europa, exactamente quando da conferência internacional que tínhamos organizado em torna da interdisciplinaridade.
71 Agora estávamos no início do segundo módulo.
72 Aqui exemplifica-se com apenas algumas fases desse puzzle.
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A.4. Documentos
A.4.1. Anúncio do primeiro conjunto de materiais

Fundamentos Interdisciplinares – materiais de estudo
Para aceder aos materiais de estudo, de estudo imediato, proceder do seguinte modo:
1) Aceda à minha página científica.
http://www.fep.up.pt/docentes/cpimenta/

2) Independentemente de poder consultar e ler o que desejar, seleccione [Aulas]
3) Para entrar necessita de introduzir um nome e um password

Utilizador: Fundamentos2005
Chave de acesso: 33039046
Chama-se a atenção que para o computador uma letra maiúscula ou minúscula são diferentes.
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4) Entra então no espaço de aprendizagem:

5) Fundamentos Interdisciplinares é o essencial.
Cooperação e Desenvolvimento não será tratado pela Internet. Apenas apresentamos o Programa.
Nesta fase o mais interessante será sempre seleccionar »»» Conjunto
6) Pela ordem em que são apresentados analise cuidadosamente esses diversos materiais.
7) Perante qualquer dúvida contacte-me. Procurarei responder a todos os e-mail num prazo máximo de
48 horas.
Regente da disciplina
Carlos Pimenta
A.4.2. Estatísticas
Dados em 30 Setembro73
(Início de montagem da página: 9 de Março 2005; Início de disponibilização aos alunos: 9 de Abril de
200574)
Relatório Summary of Activity

73 Seguiremos a ordem dos relatórios que consta de Teach / Tool View / Reports and Tracking
74 O facto de um aluno ter a primeira entrada a 9 de Março resulta de logo de início eu ter estado com o nome e password desse aluno.
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Pensamos que a informação é suficientemente clara para não carecer de explicações adicionais.
Relatório Tool Usage

Dá uma informação sobre a utilização dos diversos instrumentos do e-learning. Não tem surpresas em
relação ao que foi sendo dito ao longo do relatório, atendendo-se à forma como os materiais estão
organizados. Note-se contudo que a ferramenta Learning Module não surge na listagem, apesar de
algumas das ferramentas que aí surgem só poderem ser utilizadas depois de se entrar numa das aplicações
daquela ferramenta.
Note-se que aquela ausência é consistente com a informação que o WebCT Vista dá na sua ajuda, pois
aquela ferramenta não é referida. Percebemos a eventual razão (não existir duplas contabilizações), mas
tal não justifica tudo, sobretudo quando se inclui na listagem Organizer, por exemplo.
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Relatório Component Usage
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Trata-se de uma pormenorização do ponto anterior, útil para se ver a receptividade de cada entrada.
Através desta informação pode-se ir ao pormenor da utilização do aluno.
No nosso caso, pelas diversas razões apresentadas ao longo do relatório, não se justifica. A utilização
de meios “alternativos” ao e-learning faz com que os erros aumentem ao passar-se do geral para o
particular.
Relatório Entry Page or Tool
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Este relatório mede as vias de acesso à informação.
Recorde-se quais foram as ferramentas deixadas para possível acesso directo:

Todo o restante acesso se faz pela Home Page. As duplicações de “Calendário” resulta de entrarem pelos
avisos que lhes eram apresentados quando da entrada no e-learning e acederem imediatamente a uma
página web com os conteúdos novos introduzidos. O WebCT Vista designa essas páginas web incluídas
na plataforma pelo nome do cabeçalho, o que conta do tag <title>.
Relatório Exit Page or Tool

Este quadro apresenta as estatísticas da página ou ferramenta a ser utilizada quando da saída do elearning, contudo a sua leitura não é explícita porque o registado não corresponde exactamente ao nome
dos módulos75. Temos “dificuldade” em compreender o grande peso de UNIVERSIDADE DO PORTO.
Será que reflecte as dificuldades de entrada que muitos alunos manifestaram?

75 Por exemplo, no Home Page escolhe-se Metodologia de Investigação e, dentro deste, Começar pela MI.. O que aparece no cimo da página do aluno não
é isso mas

em que a designação da página Começar pela MI é substituída pelo título do documento .html. Ora, porque não tínhamos consciência desta situação (que
consideramos anormal e englobaríamos nos bugs) o título é comum a muitas páginas. Esta situação reflecte-se nas estatísticas.
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Relatório Content File Usage 		

Tenho que confessar que não consigo interpretar estes dados. Claro que estamos a tratar da utilização de
Content Files, como se diz na ajuda:
“Content File Usage reports provide an overview of the content files Students are using in your course.”

Contudo a listagem e a sua quantificação não faz sentido. Recorde-se que no relatório seguinte,
inequivocamente o mais importante o total de acessos a este tipo de instrumentos é de 947. Pelo que me
pude aperceber a dificuldade não é só minha e parece estar relacionado com um bug do programa76.
Relatório Student Tracking77

76 Explicitemos. Nos fóruns de discussão em Ask Dr. C está colocada a seguinte questão:
A number of Tutors running Vista courses have reported problems when running the Content File Usage Report tool.
It seems that when they run a usage report for a period of several weeks the list seems too short, yet if they run it for period of one week the list seems
complete.
In other words, they would have expected it to show every content file used between the dates specified, but it doesn’t
Any suggestions?
De facto não apareceu nenhuma sugestão.
Fiz um teste e obtive os seguintes resultados para o total:
De 1 Set a 30 Set: 19
De 1 Ago a 30 Set: 30
De 1 Jul a 30 Set: 24.
Depois destes resultados nada posso concluir!
77 Relembre-se que nos totais não entra “Student 75199” que de facto não é um “visitante da página”.
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Parece-nos que este relatório é suficientemente explícito para dispensar um comentário. No entanto é na
base dele que no corpo principal do relatório se apresentam os dados sintéticos que nos parecem mais
relevantes.
Recorde-se apenas que o que é aqui apresentado é o relatório sintético. É possível a partir dele ver as
diversas sessões realizadas por um aluno. Este relatório é, para um docente, precioso.
A.4.3. O “nosso” e o “alheio”
Segue-se a listagem de todos os materiais colocados no e-learning de Fundamentos Interdisciplinares
explicitando o que são materiais da nossa inteira autoria (vermelho), o que são materiais da nossa autoria
mas recorrendo a materiais alheios (laranja) e o que é repositório de material alheio (verde).
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MULTIMÉDIA E ENSINO: E-LEARNING NO APOIO A METODOLOGIA DE PROJECTO
(Rita Falcão)
IDENTIFICAÇÃO DA DISCIPLINA
Nome: Multimédia e Ensino
Faculdade: FLUP/JCC
Semestral / 1º semestre
Plataforma: WebCT CE
N.º Alunos: 12
Docente ou Equipa docente: Rita Falcão
CONTEXTUALIZAÇÃO
“Multimédia e Ensino” é uma cadeira semestral, do 4.º ano do curso de Jornalismo e Ciências da
Comunicação – Ramo de Comunicação Multimédia. Esta cadeira tem como objectivo introduzir
a Educação como um meio privilegiado de aplicação da multimédia. Através da caracterização das
actividades de Ensino, pretende-se sensibilizar para as especificidades da multimédia quando aplicada a
este sector. Pretende-se também contribuir para o desenvolvimento de competências essenciais à gestão
e desenvolvimento de projecto. Dada a natureza da área multimédia, optou-se por adoptar técnicas de
aprendizagem activa e colaborativa, tendo como base o desenvolvimento de projectos individuais e de
grupo.
Assim, a cadeira tem como base o desenvolvimento de um projecto multimédia educativo, em que a todos
os elementos da turma formam uma única equipa de trabalho, assumindo diversos papeis ao longo do
semestre. Todas as decisões e tarefas do projecto são desempenhadas pela turma, desde o planeamento,
orçamentação, desenvolvimento multimédia (vídeo, áudio, texto, imagem, animação, ilustração, interface,
interactividade, programação), testes, desenvolvimento de embalagem, finalização. No ano lectivo de
2004/05, os 12 alunos inscritos na cadeira desenvolveram o CD-ROM “Dedos que contam”, dedicado a
ensinar linguagem gestual através de contos tradicionais portugueses. O CD-ROM encontra-se dividido
em 5 módulos, com objectivos de aprendizagem claramente definidos e estruturados de forma a incluírem
conteúdos, jogos, e actividades para imprimir, para além do conto tradicional.
Paralelamente, os alunos desenvolveram dois trabalhos individuais, um no início do semestre e outro, um
portfólio electrónico, desenvolvido ao longo do semestre.
Este foi o primeiro ano em que a cadeira foi leccionada pela docente, logo não há um histórico válido de
estratégias ou de resultados que permita fazer uma comparação.
MOTIVAÇÃO E OBJECTIVOS
A principal motivação para aderir ao projecto esteve, obviamente relacionada com a actividade exercida
pela docente no GATIUP, sendo particularmente desafiador experimentar o e-learning do ponto de vista
do docente. Por outro lado, sendo a disciplina Multimédia e Ensino, a utilização da plataforma de elearning insere-se no âmbito da disciplina, funcionando como um exemplo prático de meios multimédia
no contexto educativo. Adicionalmente, sendo a docente convidada, não se encontra sempre na instalações
do curso, e o contacto com os alunos não pode ser tão próximo como seria desejável, principalmente
dada a natureza projectual da disciplina. A utilização da plataforma de e-learning permitiu reforçar a
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comunicação entre a professora e os alunos e acompanhar o desenvolvimento do projecto.
Assim, as expectativas iniciais ao aderir a este projecto, dividem-se em dois grupos: por um lado, ter
a oportunidade de implementar as estratégias de e-learning defendidas pelo GATIUP. Por outro lado,
procurar desenvolver estratégias de utilização da componente on-line para apoiar a metodologia de
projecto e promover o trabalho colaborativo.
ESTRATÉGIA, ORGANIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO
No âmbito da disciplina Multimédia e Ensino, a componente de e-Learning foi utilizada em regime de
blended-learning, como apoio às aulas presenciais. A componente on-line foi utilizada com os seguintes
objectivos:
• Disponibilização de conteúdos do docente para os alunos
• Partilha de conteúdos pelos alunos
• Comunicação docente/aluno
• Comunicação aluno/aluno
• Apoio à metodologia de projecto
• Avaliação dos alunos
A utilização da plataforma pelos alunos era obrigatória, já que a disponibilização dos conteúdos e
comunicações relacionadas com a disciplina tinham de ser realizadas através da plataforma.
A plataforma demonstrou ser essencial para o desenvolvimento do trabalho em equipa. Inicialmente
utilizou-se a ferramenta de Trabalho de Grupo, em particular na fase de investigação para gerir o trabalho
e os elementos do grupo. No entanto, à medida que o trabalho foi progredindo, a necessidade de partilha
de materiais entre os grupos de desenvolvimento foi aumentando e como tal, optou-se por utilizar os
fóruns de discussão já que é uma forma de comunicação ideal de “um para muitos”. A utilização do fórum
foi fundamental no apoio à tomada de decisões e, através da sua utilização, foi construída a memória do
projecto, ilustrando as várias fases de desenvolvimento.
Também as várias componentes de avaliação da disciplina foram realizadas utilizando a plataforma de
e-learning.
A utilização das funcionalidades do WebCT foram as seguintes:
• Calendário e avisos
o Planemento inicial de aulas
o Alteração de aulas
• Fórum
o Acompanhamento de projecto
o Motivação dos alunos
o Trabalho colaborativo
o Informações logísticas da disciplina
o Informação extra (não relacionada com a discplina)
• E-mail
o Contacto individual professor/aluno ou aluno/aluno
o Avaliação individual e heteroavaliação
o Questões pessoais
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• Group manager
o Gestão de grupos
o Trabalho de grupo de investigação
RESULTADOS E CONCLUSÃO
Ao nível dos conteúdos, para além dos que foram disponibilizados pela docente foram produzidos
diversos tipos de materiais pelos alunos. Apesar de nem todos serem disponibilizados na plataforma de
e-learning devido ao tamanho dos ficheiros (vídeos, etc) a plataforma foi essencial para a tomada de
decisões do desenvolvimento multimédia.
A tabela que se segue, resume as estatísticas de utilização da plataforma de e-learning pelos alunos.

A avaliação da componente on-line pelos alunos foi francamente positiva, como pode ser concluído pela
análise das estatísticas de utilização. Também nas respostas ao inquérito pedagógico realizado aos alunos,
o qual obteve 100% de respostas, a opinião manifestada é que a componente on-line foi essencial para
o desenvolvimento do projecto e contribuiu para aproximar docentes e alunos. No entanto, assinalaram
como pontos negativos excesso de informação no fórum, uma consequência da utilização exaustiva que
esta ferramenta teve.
Do ponto de vista da docente, a utilização da plataforma de e-learning foi também muito positiva
revelando-se uma ferramenta muito útil para o desenvolvimento da metodologia de projecto e para estreitar
as relações entre docente e alunos. Esta experiência foi também importante já que permitiu ao GATIUP
ter um maior contacto com a realidade da docência na Universidade do Porto, os obstáculos existentes ao
nível logístico e administrativo e o tempo necessário para o desenvolvimento da componente on-line.
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CASO DE ESTUDO DE “ANATOMIA CLÍNICA”
(Maria Amélia Ferreira Tavares1,2, Maria Manuela França1)
1 Instituto
2 Centro

de Anatomia J. A. Pires de Lima da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto

de Educação Médica da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto (Cem-FMUP)

Identificação
Disciplina: Anatomia Clínica
Frequência: semestral (2º semestre do 2º ano do Curso)
Plataforma: WebCT
Número de estudantes inscritos: 283
Docentes envolvidos no projecto: Maria Amélia Ferreira Tavares (Professora Catedrática da FMUP,
Regente da Disciplina de Anatomia Clínica), Manuela França (Assistente Convidada da FMUP, Disciplina
de Anatomia Clínica).
Contextualização
A Disciplina de Anatomia Clínica foi introduzida no plano de estudos do curso de licenciatura em Medicina
em 1994/1995, tendo como finalidade constituir-se um forum de integração da matéria anatómica e
perspectivá-la naquilo que é crucial na formação de médicos, isto é “ (....) to teach anatomy to be used
by physicians” (Pinto-Machado, 1996; Tavares, 1997). Esta finalidade tem sido conseguida através da
organização coordenada dos programas de ensino/aprendizagem da Anatomia na FMUP, dado que as
matérias anatómicas teriam que ser totalmente abordadas do ponto de vista sistemático antes do início da
disciplina de Anatomia Clínica.
Os temas abordados na disciplina de Anatomia Clínica contemplam matérias da maior importância para
as disciplinas subsequentes do curso de Medicina. A “Anatomia Clínica” é hoje considerada a base da
medicina clínica e deverá ser utilizada na compreensão do significado da anatomia funcional e do vivo,
do significado do normal, das variações e das relações tridimensionais das estruturas do corpo humano.
Acresce que a Anatomia Clínica apresenta uma abordagem muito específica dos temas anatómicos pois
o seu âmbito é o da organização e selecção dos conhecimentos anatómicos em função da prática médica,
a que está hoje associada a imagiologia normal (Tavares, 2000).
A anatomia da imagem normal é parte formal e de importância crucial no programa de ensino/aprendizagem;
os fundamentos são apresentados no início das actividades pedagógicas, a anteceder a abordagem dos
diferentes Capítulos. Esta parte do programa é organizada em colaboração com o Serviço de Radiologia
da FMUP/Hospital São João e visa a apresentação da imagiologia das grandes regiões do corpo humano
salientando as mais importantes correlações anátomo-clínicas. Para além de material de imagiologia e de
anatomia seccional, são também utilizadas peças cadavéricas dissecadas. Contudo, nem o ensino formal
da anatomia macroscópica, nem a dissecção anatómica estão incluídas no programa. Os alunos têm
disponível, no Teatro Anatómico, uma colecção dos principais livros de texto aconselhados na disciplina
(texto e atlas de anatomia imagiológica) e uma série de CD-ROM’s interactivos, designadamente para a
aprendizagem da anatomia imagiológica (Tavares, Machado & Silva, 1998). Não tendo como finalidade
substituir as restantes ferramentas anatómicas, designadamente a utilização de peças anatómicas (sempre
que possível), este material encontra-se disponível, em sala especialmente dedicada a este fim, para
utilização dos alunos de Anatomia Clínica. Este tipo de material tem-se constituido como bom auxiliar,
quer a nível de estudo pessoal quer a nível do estudo em pequenos grupos, podendo funcionar como meio
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de auto-avaliação e como complemento dos atlas aconselhados (Tavares, Machado e Silva, 1998, 2000).
Os princípios e objectivos da disciplina de Anatomia Clínica, cuja orientação é reconhecida em trabalhos
recentes (Tavares, 2000; Tavares e Silva, 2002; Tavares e col., 1999, 2002), continuam a ser cumpridos
com a prossecução de um programa e métodos de ensino/aprendizagem orientados no entendimento de
que Anatomia Clínica consiste em promover a construção do pensamento crítico na área da Morfologia
Humana, através da aquisição de conhecimentos anatómicos e do desenvolvimento da capacidade da
sua aplicação como fundamento científico da realização do exame físico do doente, da interpretação
dos sintomas e das alterações morfológicas macroscópicas, bem como da compreensão e realização de
técnicas “invasivas” de diagnóstico e terapêutica.
Os temas do programa são ministrados em duas aulas teóricas semanais (cada uma com 1 hora de duração).
As aulas teóricas têm um carácter de sistematização e contextualização dos temas que contemplam cada
um dos Capítulos. Muito mais do que se constituirem como veículo de transmissão de informação são
elementos fulcrais de motivação com uma estrutura preferencial de apresentação de correlações anátomoclínicas. As aulas práticas funcionam na modalidade de ensino em pequenos grupos, com uma dinâmica
bem estruturada de abordagem de temas referentes a cada um dos capítulos do programa. É dado particular
ênfase à intervenção activa dos estudantes, tendo como pressuposto que a auto-aprendizagem se constitui
como um dos aspectos centrais da organização da estrutura pedagógica da disciplina. Neste contexto,
na aula prática semanal, com duração de 3 horas, são realizadas sessões interactivas de anatomia de
superfície (no vivo), anatomia de imagem, anatomia seccional e ainda sessões de discussão de casos
clínicos, que possibilitam a aplicação clínica do conhecimento anatómico.
A avaliação da disciplina consiste num exame prático de identificação de estruturas (gincana), numa
prova teórica com questões de escolha múltipla e na avaliação contínua realizada pela equipa docente
nas sessões práticas.
O desenvolvimento curricular em Anatomia Clínica, apoiado na introdução de novas tecnologias de
apoio à aprendizagem, tem constituido um paradigma na promoção da qualidade do ensino morfológico
da FMUP, amplamente apresentado e discutido em reuniões nacionais e internacionais da especialidade
e publicado em revistas da especialidade (Pinto-Machado, 1996; Tavares e Pinto-Machado, 1997;
Tavares e Silva, 2002; Tavares e col. 1999, 2002). Neste âmbito, no decurso dos últimos anos, têm sido
desenvolvidos textos de apoio ao ensino/aprendizagem reconhecidos como sendo de grande utilidade
pelos alunos que frequentaram a disciplina (Tavares & Silva, 1999). A utilização de novas tecnologias
de informação na área pedagógica, designadamente de programas interactivos de anatomia seccional
e imagiológica disponíveis no mercado foram introduzidos no programa de ensino/aprendizagem em
Anatomia Clínica (Jastrow & Vollrath, 2003; Kim, Brinkley e Rosse, 2003; Spitzer & Whitlock, 1998).
Na sequência desta organização pedagógica, no ano lectivo de 2003/2004 foram colocados, na Intranet
– “site” da Anatomia Clínica – os materiais e as indicações necessárias ao acompanhamento do programa
de aprendizagem da Anatomia Clínica. No ano lectivo de 2004/2005 – tendo como base os materiais já
existentes na disciplina - a Anatomia Clínica participou, pela primeira vez, no Projecto E-learningUP|
2004-2005.
Finalidade e Objectivos
O desenvolvimento da plataforma de ensino para a disciplina de Anatomia Clinica teve como finalidade
promover a excelência e qualidade do ensino/aprendizagem da anatomia macroscópica e criar uma cultura
de utilização destas ferramentas desde a fase inicial do curso de Medicina
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No âmbito do Projecto E-learningUP|2004-2005, o desenvolvimento e utilização da plataforma de ensino
apresentava os seguintes objectivos:
(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)

disponibilizar os conteúdos pedagógicos “on-line”;
apoiar as aulas presenciais teóricas e práticas;
facilitar o acesso a recursos pedagógicos;
dinamizar a utilização desses recursos electrónicos (Internet);
optimizar a interacção entre docentes e estudantes.

Modelo/estratégia
Neste primeiro ano de desenvolvimento de uma plataforma de e-learning em Anatomia Clínica, a
estratégia adoptada foi a de utilização desta ferramenta como complemento às actividades de ensino/
aprendizagem planificadas no plano currricular da disciplina. Teve-se como pressuposto que deveriam ser
utilizados os materiais previamente preparados e disponibilizados no ano anterior na página da Anatomia
Clínica, desenvolvida na Intranet da FMUP. As limitações decorrentes da constituição da equipa docente,
acrescido do facto de, na altura ainda estar em início o envolvimento da FMUP no Sistema Sigarra, criava
limitações logísticas ao desenvolvimento – em 2004/2005 - de um projecto mais ambicioso. Acresce que,
em áreas tradicionalmente básicas e com utilização de materiais pedagógicos físicos (e.g. cadáveres,
dissecções cadavéricas), a introdução de ferramentas de inovação tecnológica no apoio às actividades de
ensino/aprendizagem causa – numa primeira fase – uma necessidade de adaptação que limita a adesão
dos intervenientes no processo (docentes/estudantes).
Deste modo, as estratégias utilizadas para este fim foram a disponibilização on-line de:
- Calendário das aulas teóricas e práticas;
- Sumários das aulas teóricas e práticas;
- Textos de apoio às aulas teóricas;
- Material de apoio às aulas práticas, à medida que estas eram leccionadas;
- Testes de auto-avaliação, com questões de escolha múltipla de anos lectivos anteriores, disponibilizados
por capítulos, à medida que a respectiva matéria era leccionada
- Links a sites de interesse, tais como atlas de Anatomia Macroscópica, atlas de Anatomia Seccional,
provas de avaliação de Anatomia, etc.
Optou-se que, no ano lectivo de 2004/2005, os textos de apoio às aulas práticas e teóricas também
estivessem igualmente disponíveis na reprografia e na página da Anatomia Clínica do site da FMUP, tal
como tinha acontecido no ano anterior.
Como estratégia para garantir o acesso frequente à plataforma, e a progressiva adesão dos estudantes a esta
ferramenta, os “casos clínicos” que eram resolvidos pelos estudantes em regime de auto-aprendizagem e
posteriormente discutidos nas aulas práticas com os docentes, eram apresentados apenas na plataforma,
com uma a duas semanas de antecedência à respectiva aula prática. Outra estratégia utilizada para estimular
o recurso à plataforma consistiu na introdução de testes de auto-avaliação, com questões de exames de
anos anteriores. Como ferramenta de comunicação foi utilizado apenas o e-mail, por considerarmos que
a utilização das outras ferramentas (Fórum e/ou Chat) exigiria maior disponibilidade de toda a equipa
docente o que, neste primeiro ano e sem formação prévia do pessoal docente, seria difícil de alcançar.
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Organização e implementação
A plataforma utilizada foi a WebCT. A estruturação e organização dos materiais foi concebida pelos
docentes envolvidos no projecto, e o Gabinete de Apoio para as Novas Tecnologias na Educação da
Universidade do Porto (GATIUP) forneceu apoio técnico na concretização do projecto.
Na homepage da Disciplina apresentavam-se os seguintes módulos:
A. Plano Curricular: neste módulo era disponibilizado o plano curricular fornecido em versão papel,
no início do semestre a todos os alunos. Nele constam informações da Disciplina como objectivos,
programa, metodologia, avaliação, horário, docentes e publicações;
B. Calendário: este foi considerado o “documento-mestre” da plataforma, contendo o calendário das
aulas teóricas e práticas, com links aos sumários de todas as aulas e aos textos de apoio disponibilizados
para cada aula teórica ou prática. Os casos clínicos discutidos nas aulas práticas eram introduzidos com
uma ou duas semanas de antecedência à respectiva aula, enquanto que os restantes textos de apoio
estavam disponíveis desde o início do semestre;
C. Texto de Apoio: neste módulo estavam disponibilizados os textos de apoio às aulas teóricas,
organizados por temas do programa curricular, num total de 26 documentos PDF. Estes documentos
já existiam previamente, e estavam também disponíveis aos alunos na reprografia e na página da
disciplina no site da FMUP;
D. “Linkoteca”: aqui foram colocados links de interesse para a Disciplina, tais como atlas de Anatomia
e Imagiologia e provas de avaliação. Pretendia-se que estes links servissem como complemento à
bibliografia aconselhada e estimulassem a utilização dos recursos encontrados Internet no estudo da
Anatomia;
E. IMAN 2005: pretendia-se que neste módulo constassem informações sobre as Jornadas de Imagiologia
– Anatomia 2005, organizadas pela Disciplina. No entanto, porque o desenvolvimento deste módulo
partia do pressuposto de uma intervenção activa dos estudantes, não pode ser concretizado neste ano
lectivo;
F. E-mail;
G. Testes: foram disponibilizadas questões de escolha múltipla de exames anteriores, organizadas por
temas do programa, e introduzidas faseadamente ao longo do semestre;
H. Inquérito Pedagógico on-line: inquérito realizado no fim do semestre pela equipa do GATIUP, para
avaliação do projecto;
I. Contacto dos docentes: endereço de e-mail dos docentes envolvidos no projecto.
Resultados
Os dados estatísticos fornecidos pelo GATIUP no final do semestre foram os seguintes: (i) dos 283
estudantes inscritos na Disciplina, 217 estudantes (77%) utilizaram a plataforma; (ii) foram registados
17025 hits totais (78 hits por estudante); (iii) foram trocados 3 mails.
No final do semestre, foram obtidas 29 respostas ao inquérito pedagógico on-line, fornecido pelo
GATIUP.
A análise deste inquérito permitiu obter os seguintes resultados:
• A maioria dos estudantes que responderam ao inquérito acederam à plataforma a partir de casa ou
da FMUP, consideraram ter nível de conhecimento de informática bom ou médio, e todos tinham
facilidade de acesso à Internet.
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• A maior parte dos estudantes considerou como “muito certo” ou “bastante certo” as seguintes
afirmações: o acesso à plataforma é fácil e não apresenta problemas (24 alunos – 83%), a plataforma é
fácil de utilizar (25 alunos – 86%) e o funcionamento da plataforma é rápido (25 alunos – 86%).
• Cerca de metade dos estudantes (15 alunos – 52%) gostou bastante do aspecto gráfico da
plataforma.
• A maioria dos estudantes (24 alunos – 83%) afirmaram ter conseguido aceder facilmente aos materiais
disponibilizados.
• Dezassete estudantes acediam semanalmente à plataforma, 6 acediam 2/3 vezes por semana, os
restantes com menos frequência.
• Quando pedido para ordenar por ordem de maior utilidade as funcionalidades da plataforma, os
resultados (valores médios) obtidos foram: e-mail – 4,1; menu de navegação – 3,2; calendário – 2,1;
testes – 2,1.
• A maioria dos estudantes considerou que há coordenação entre a componente on-line e a componente
presencial da disciplina (25 estudantes – 86%), que a estrutura definida permitiu encontrar facilmente
os materiais (27 estudantes – 93%) e que a componente on-line ajudou o seu desempenho na disciplina
(22 estudantes – 76%).
• Metade dos estudantes considerou como “muito certo” ou “bastante certo” que as ferramentas de
comunicação permitem maior proximidade entre professor/estudante, e apenas 8 estudantes (28%)
consideraram que as ferramentas de comunicação permitem maior proximidade entre estudante/
estudante.
• Dezanove estudantes (66%) consideraram que a actualização dos conteúdos por parte do docente
é feita com regularidade, dezassete (59%) afirmaram concordar muito ou bastante com o facto de a
componente on-line motivar os professores a disponibilizar mais informação, e dezasseis estudantes
(55%) afirmaram que a existência de uma componente on-line aumentou a sua motivação para
investimento da disciplina.
Os principais aspectos positivos na utilização da plataforma foram referentes à facilidade de acesso à
informação/material de apoio, boa organização da plataforma, disponibilização de material importante
para o estudo da disciplina, acesso rápido à informação (17%); dois estudantes referem a existência de
links interessantes para o apoio à aprendizagem da Anatomia Clínica, a introdução dos testes de autoavaliação e ainda permitir o contacto rápido com os docentes. Houve ainda referência (1 resposta) ao
aspecto agradável da plartaforma e ao facto de esta se encontrar sempre actualizada.
Os principais aspectos negativos na utilização da plataforma foram decorrentes de algum atraso na
disponibilização dos materiais (17%), ao facto de serem poucas as disciplinas que aderiram ao projecto
(14%) e a alguma dificuldade de acesso pontual à plataforma (10%). Com menos frequência (1-2 respostas),
foi ainda referida a necessidade constante de revalidar a password, falta de rapidez, navegação confusa,
haver materiais apenas disponíveis na plataforma, sem estarem disponíveis na reprografia, excessiva
informação disponibilizada ou, pelo contrário, pouco material disponibilizado. Todos os estudantes
assinalaram a importância de manter a componente on-line da disciplina no próximo ano lectivo. As
principais motivações apresentadas pelos estudantes para a utilização da plataforma foram o acesso ao
material de apoio (69%), a possibilidade de testar conhecimentos com testes de auto-avaliação (28%),
a facilidade e comodidade de acesso ao material/informação (28%) e a existência de sites de interesse
para a realização da disciplina (10%). Com duas ou uma referência, encontram-se aspectos como a
informação actualizada da disciplina, a existência de casos clínicos, a poupança decorrente da aquisição
de fotocópias do material existente na plataforma e ainda a motivação explícita do sucesso académico.
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Conclusão
O desenvolvimento da plataforma de ensino na Disciplina de Anatomia Clínica mostrou ser um
instrumento de trabalho bem avaliado pelos estudantes e de grande utilidade na prossecução
do programa de ensino/aprendizagem. A sua implementação decorreu do facto da existência
prévia de material preparado para o programa da disciplina e de uma organização pedagógica de
desenvolvimento curricular que se tem mostrado de grande qualidade e reconhecimento académico
(Tavares, 2000). Antes de iniciar este projecto teve-se em consideração alguns aspectos cruciais:
(1) definição do objectivo educacional do projecto de aprendizagem baseado na plataforma; (2)
avaliação do valor adicional para a aprendizagem da Anatomia Clínica; (3) Reconhecimento de
outras experiências na área do e-learning em Anatomia; (4) garantia de apoio ao desenvolvimento
do projecto; (5) possibilidade de alocar um membro da equipa docente ao desenvolvimento
do programa e (6) significativa oferta de materiais interactivos disponíveis para apoio aos
programas de ensino/aprendizagem em Anatomia (Brinkley e col., 1997; Cerveri, Masseroli e
Pinciroli, 2000; Jastrow e Vollrath, 2003; Kim, Brinkley e Ross, 2003, C. Spitzer e Whitlock,
1998). Contudo, apesar destes aspectos terem sido tomados em conta, não houve tempo suficiente
para preparar materiais mais apelativos e pedagogicamente mais dirigidos aos objectivos.
Também não houve possibilidade de formação prévia dos docentes e estudantes para este tipo de
abordagem pedagógica. Acresce que o desenvolvimento e aplicação deste instrumento deparou
com dificuldades decorrentes essencialmente da falta de cultura de utilização destas tecnologias
no ensino tradicional de uma área básica da formação médica, como é o caso da Anatomia. Este
aspecto abranje não só os estudantes mas também a equipa docente. Os docentes da Anatomia
Clínica, com elevada capacidade científico-pedagógica reconhecida pelos estudantes, já tinham
tomado contacto com as novas tecnologias da informação, através da utilização de computadores
e de programas interactivos, para apoio ao ensino prático (Tavares, Machado e Silva, 1998, 1999).
O facto de serem confrontados com a utilização da plataforma pela parte dos estudantes e com
as questões que progressivamente eram levantadas foi o principal motor da motivação da equipa
docente. Também muitos estudantes tiveram acesso, pela primeira vez, a este tipo de instrumento
de apoio ao programa de ensino/aprendizagem. Neste contexto, ainda recorreram com grande
frequência ao site da Anatomia Clínica na Intranet da FMUP e às fotocópias disponibilizadas na
reprografia. Contudo, a estratégia de colocar exclusivamente na plataforma material essencial,
como os casos clínicos e as questões de auto-avaliação, estimularam o acesso à plataforma e
fizeram com que os estudantes acedessem aos diversos sites indicados na “Linkoteca”. Outro
aspecto a considerar é a necessidade de obter copyrights para a colocação de material iconográfico,
designadamente dissecções e esquemas anatómicos na plataforma de ensino da Anatomia Clínica.
São muitos os materiais existentes, mas é pouca a sua disponibilidade de utilização.
A existência desta plataforma de ensino/aprendizagem promoveu momentos de aprendizagem
mais independente e activa e constituiu-se um meio eficiente de distribuir materiais do curso. Há
pois a identificar vantagens evidentes como (i) apresentar e coordenar a utilização de recursos
em diferentes formatos; (ii) distribuir de forma eficiente os materiais do curso; (iii) motivar
uma aprendizagem mais independente e activa; (iv) disponibilizar materiais suplementares de
apoio ao ensino/aprendizagem. Porém, como principais desvantagens foram identificados alguns
aspectos, tais como: (i) dificuldade de acesso a material informático adequado, por parte de
alguns estudantes; (ii) desmotivação pela falta de iconografia adequada; (iii) falta de uma cultura
institucional na utilização das novas tecnologias de informação (Forsyth, 2001; Jolliffe, Ritter e
Stevens, 2001).
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Acresce que o esforço de motivar os docentes deverá ser efectuado no decurso do 1º semestre do ano
lectivo, onde não estão contempladas actividades pedagógicas. O envolvimento numa disciplina semestral
de docentes que exercem actividade assistencial paralela, implica condicionalismos importantes nos
aspectos logísticos de funcionamento da disciplina de Anatomia Clínica e que é decorre da tripla função
do docente médico (Ferreira, 2003; The Lancet, Editorial, 2001).
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CASO DE ESTUDO DE “INTRODUÇÃO À MEDICINA”
(Cristina Santos)
Serviço de Bioestatística e Informática Médica
Faculdade de Medicina da Universidade do Porto
O exercício da Medicina - baseado no diagnóstico, terapêutica, prognóstico e prevenção das doenças - exige,
cada vez mais, o recurso a métodos de aquisição, armazenamento, processamento, análise, transmissão,
avaliação e valorização da informação e conhecimentos médicos. A Bioestatística, a Informática Médica,
a Bioética e a História da Medicina são exemplos de áreas científicas cujo estudo poderá contribuir para
a melhoria da qualidade da Medicina, ou seja, para um exercício cientificamente eficaz, orientado por
princípios éticos e, consequentemente, socialmente eficiente. Com a disciplina de Introdução à Medicina,
disciplina do primeiro ano do curso de Medicina da Faculdade de Medicina do Porto, pretende-se que os
estudantes tenham um primeiro contacto com estas áreas, acreditando que, como futuros médicos, terão
assim maior facilidade em aprender, condição fundamental para a sua formação básica, especializada e
contínua, em investigar, crucial para o avanço do conhecimento Médico, em avaliar, essencial para a
auditoria médica e melhoria continuada da qualidade da prestação de cuidados de saúde, em partilhar,
importante para a comunicação e divulgação da informação e conhecimentos entre profissionais de saúde,
em decidir, problemática constante na contextualização individual e social do acto médico e, sobretudo,
em humanizar-se, condição primeira da relação médico-doente e da inter-profissional.
Apesar de já haver algum material didáctico de Introdução à Medicina na Internet anteriormente, foi em
Outubro de 1999 que a Intranet desta disciplina foi pensada, estruturada e criada pelos docentes.
No desenvolvimento do interface desta Intranet foi usado PHP and HTML, para a gestão de dados é usada
uma base de dados relacional implementada em Postgres num servidor LINUX.
Introdução à Medicina continha no ano lectivo de 2004/2005 cinco componentes com conteúdos na
Internet, todos desenvolvidos pelos docentes da disciplina: a página pública da disciplina, o MedStatWeb
(1), o curso de Informática Médica, a intranet para os alunos (2) e a intranet para os docentes.
• A página pública [http://medicina.med.up.pt/im/]
Esta página, criada em 2000, apresenta a disciplina e é de livre a cesso na Internet, é fácil chegar até ela
através das páginas da Faculdade de Medicina (Figura 1).
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Figura 1: Página pública de Introdução à Medicina

• O MedStatWeb [http://stat.med.up.pt] (1)
Este curso de estatística médica na Internet, foi desenvolvido pelos docentes da disciplina e para além de
textos de apoio, contém também exemplos que podem ser reproduzidos fazendo download das respectivas
tabelas de dados usadas nos exemplos. No MedStatWeb são também propostos exercícios. Este curso na
Internet explica também como obter, no software de estatística SPSS, os resultados relacionados com os
conceitos abordados no curso (Figura 2).

Figura 2: Exemplo de uma aula de estatística descritiva do MedStatWeb
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• O Curso de Informática Médica [http://im.med.up.pt]
Este curso de informática médica na Internet, foi também desenvolvido pelos docentes da disciplina e é
constituído por textos de apoio, exercícios e exemplos. (Figura 3).

Figura 3: Exemplo de uma aula de sinal e imagem do Curso de Informática Médica

• A intranet dos alunos [http://medicina.med.up.pt/im/im2004] (2)
(como visitante poderá consultar a Intranet com o nome de utilizador: aluno e a palavra passe: FMUP)
O acesso à Intranet é feito mediante autenticação via HTAccess. Todos os alunos da disciplina possuem,
portanto, um nome de utilizador e uma palavra-passe que os autentica perante o sistema. (Figura 4).

Figura 4: Autenticação para o acesso à intranet dos alunos
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A Intranet está organizada em dez secções: guia da disciplina, alunos, horários, aulas, seminários,
trabalhos, avaliação, biblioteca, placard e fórum.
Guia da disciplina:
O guia da disciplina contém informação sobre a equipe docente, os objectivos pedagógicos, o programa,
os métodos de avaliação e a bibliografia aconselhada (Figura 5).

Figura 5: Guia da disciplina

Alunos:
Nesta secção é possível procurar os alunos pelo nome ou por turma e encontrar alguma informação
administrativa, como por exemplo: nome completo, o e-mail e o endereço da sua página pessoal, todos os
alunos da disciplina fazem, no âmbito da mesma, uma página pessoal individual. (Figuras 6 e 7)

Figura 6: Secção de pesquisa de alunos
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Figura 7: Resultado da pesquisa dos alunos da turma 1

Horários:
Esta secção apresenta os horários, das várias turmas, assim como os respectivos docentes por turma.
Aulas:
Esta secção contém não só toda a calendarização das aulas durante todo o ano lectivo (Figura 8), como
também, para cada aula prática contém uma descrição da aula com o respectivo sumário e material
didáctico, onde tem ligações aos respectivos capítulos do MedStatWeb e do Curso de Informática Médica,
também desenvolvidos pelos docentes. Em cada aula são também indicadas as aptidões, os conhecimentos
e as atitudes que os alunos devem ter no fim da aula (Figura 9).
Em cada descrição da aula, há exercícios propostos que podem incentivar os alunos a ir procurar as
respostas ao material disponibilizado, como podem também ser de auto-correcção, podendo o aluno
perceber imediatamente se está a responder correcta ou incorrectamente (Figura 10).
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Figura 8: Calendarização das aulas durante todo o ano lectivo

Figura 9: Cescrição da aula sobre Medicina e Ciência
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Figura 10: Exercício proposto com auto-correcção sobre correlação e regressão linear simples

Os alunos são encorajados a estudar e explorar os conteúdos on-line fora das aulas, servindo-se de todo
o material disponibilizado e guiando-se pelas descrições de cada aula. Nas aulas teóricas, os alunos têm
a oportunidade de ouvir falar dos conceitos teóricos fundamentais à compreensão das matérias e nas
aulas práticas, para além de terem oportunidade de tirar dúvidas sobre o que aprenderam, fazem ainda,
todas as aulas, um pequeno exercício para poderem avaliar a sua auto-aprendizagem. Em cada aula
prática o professor pode, portanto, avaliar o processo de aprendizagem de cada aluno e apoia-lo, caso
seja necessário.
Seminários:
Para além dos diapositivos usados nas aulas teóricas, disponibilizados na secção aulas, há nesta secção o
material usado em seminários no âmbito da disciplina.
Trabalhos:
Nesta secção são disponibilizadas as instruções para a realização dos vários trabalhos, de grupo e
individuais, propostos aos alunos e que contribuem para a sua avaliação final.
Biblioteca:
Aqui os alunos podem ter acesso à base de dados da biblioteca do Serviço de Bioestatística e Informática
Médica através de um sistema de busca próprio. Os alunos podem sugerir ou comentar livros.
Avaliação:
Aqui os alunos podem consultar as suas classificações, parciais e finais.
Placard e fóruns:
Estas secções fomentam não só a comunicação professor/aluno, no caso do placard, como também a
comunicação tanto aluno/aluno como aluno/professor/aluno, no caso do fórum (Figura 11).
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Figura 11: Fórum de discussão

Resultados da Intranet dos alunos
A Intranet serviu mais de 300 alunos, cerca de 200 do curso de Medicina da FMUP e mais de 110 do
curso de Medicina Dentária da FMDUP. Em http://webhost.med.up.pt/webalizer/medicina/ podem ser
consultadas as estatísticas de acesso à Intranet dos alunos entre Dezembro de 2004 e Abril de 2005.
Podemos ver que estas páginas se encontram sempre entre as mais consultadas, tendo-se registado uma
média de 1652 acessos por mês, o que representa uma média de 55 sessões por dia mesmo contando com
os fins de semana e feriados.
• A Intranet dos docentes
Esta intranet é apenas acessível aos docentes da disciplina. Aqui os docentes podem, não só actualizar as
informações administrativas dos alunos, por exemplo a turma a que pertencem, como também introduzir
no sistema as classificações, tanto dos trabalhos realizados ao longo do ano, como também dos minitestes que são realizados pelos alunos e corrigidos pelos docentes todas as aulas práticas. As informações
que vão sendo inseridas pelos docentes podem ou não ser visualizadas pelos alunos consoante o docente
o autorize ou não.
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Figura 12: Exemplo de grelha para introduzir as classificações dos alunos da turma 1
no 1º mini-teste de informática.
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E-LEARNING EM BIOLOGIA CELULAR E MOLECULAR NA FACULDADE DE MEDICINA DA
UNIVERSIDADE DO PORTO; ANO LECTIVO DE 2004/2005
(Deolinda Lima*, Delminda Neves*, Miguel Nunes†)
*Laboratório de Biologia Celular e Molecular e †Centro de Informática, Faculdade de Medicina,
Universidade do Porto
Introdução
A página da disciplina de Biologia Celular e Molecular da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto
(http://medicina.med.up.pt/bcm/20042005) foi estruturada ainda antes da implementação do SIGARRA
pela Universidade do Porto. Obedece por isso a configuração própria especificamente concebida para
atingir dois objectivos fundamentais: (i) fornecer em tempo útil, aos alunos que frequentam a disciplina,
todos os elementos necessários para que o processo ensino/aprendizagem seja rentável e eficaz; (ii)
permitir a eventuais candidatos ao curso de Medicina, bem como à sociedade em geral, acesso ao modo
de funcionamento e currículo da disciplina, aos trabalhos de pesquisa e investigação desenvolvidos pelos
alunos, e aos projectos de investigação que decorrem no laboratório que lhe dá suporte. A página é
elaborada para cada ano de forma a que os conteúdos fixos (todas as secções de acesso livre) estejam
disponíveis devidamente actualizados ainda antes da data de inscrição dos alunos na disciplina.
Acesso à componente on-line da disciplina
Em 2004/2005, a página era acedida pelo site da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto
através da entrada “Plano de Estudos”. Neste momento está anexada à Página do Laboratório de Biologia
Celular e Molecular da FMUP no SIGARRA.

A entrada na página leva à secção “Introdução”, que, para além de uma descrição sumária das
características da disciplina, inclui um texto científico de apresentação do tipo de conteúdos abordados
naquela área do conhecimento e sua aplicação clínica. A partir da secção “Introdução”, como de qualquer
outra, tem-se acesso a outras 5 secções de entrada livre e a uma de entrada restrita aos alunos da
disciplina mediante registo prévio e utilização de palavra chave, a “Intranet”. As secções de entrada
livre incluem: (i) a lista de “Docentes”, com nome, grau académico, fotografia e página pessoal de
cada docente; (ii) o “Plano curricular”, de que constam os conteúdos e objectivos da disciplina, carga
lectiva, modalidades de aprendizagem, conteúdo programático (com lista dos títulos de todas as aulas
teóricas e práticas e dos temas sugeridos para os trabalhos complementares), metodologia de avaliação e
bibliografia recomendada; (iii) uma selecção dos “Trabalhos dos alunos” realizados em anos anteriores,
nomeadamente monografias, páginas da web, e apresentações em formato PowerPoint de seminários,
painéis e projectos; (iv) o trabalho de “Investigação” em curso, com descrição sumária dos projectos a
decorrer no Laboratório de Biologia Celular e Molecular e referência às publicações mais relevantes; (v)
o resumo da ”Avaliação GEM”, com os quadros referentes à avaliação efectuada pelo GEM (Gabinete de
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Educação Médica da FMUP) aquando da implementação do plano pedagógico em vigor (2003/2004).
A secção “Intranet” compreende: (i) o “Calendário” de todo o ano
lectivo, a partir do qual o aluno tem acesso ao sumário e “Power
Point” de cada aula à medida que as aulas vão sendo ministradas
(a constante actualização do conteúdo curricular, a que a área de
conhecimento da Biologia Celular e Molecular obriga, impõe que
os sumários sejam refeitos em momento próximo da altura em que a
aula é ministrada); (ii) o “Horário”, com indicação da distribuição
dos docentes pelos vários tempos lectivos; (iii) a listagem dos
“Trabalhos complementares” em curso, com referência ao
docente e alunos adstritos a cada tema; (iv) os “Sumários 03/04”, para que os alunos possam
utilizar os sumários das aulas teóricas do ano anterior como guia de preparação dos temas de cada
aula ainda antes do sumário dessa aula, para o ano em curso, estar disponível; (v) os “Avisos”; (vi) a
“Aprendizagem on-line”, espaço utilizado pelos alunos para colocarem questões ao corpo docente, e
onde essas questões, acompanhadas das respectivas respostas, são armazenadas para que sirvam de texto
de apoio à aprendizagem no ano em curso e em anos vindouros; (vii) as “Classificações” de cada aluno,
disponibilizadas logo que se encontra terminado o processo de avaliação: (viii) a listagem de todos os
“Alunos” inscritos na disciplina.
Descrição sumária da disciplina
A disciplina de Biologia Celular e Molecular versa aspectos referentes à organização estrutural e molecular
da célula animal que subjazem ao seu normal funcionamento, bem como os mecanismos moleculares do
desenvolvimento embrionário e envelhecimento. Como base indispensável à compreensão da biologia
do desenvolvimento, a disciplina inclui nos seus conteúdos a Embriologia Geral. São objectivos básicos
da disciplina fornecer aos alunos conhecimentos teóricos e práticos sobre (i) a organização estrutural e
molecular da célula e os mecanismos subjacentes ao seu normal funcionamento, (ii) os processos que
governam o desenvolvimento embrionário e o envelhecimento e (iii) a metodologia e instrumentação
utilizadas no estudo da célula. O aluno deverá ainda ficar habilitado a praticar diversas técnicas de
observação microscópica e preparação laboratorial, bem como a proceder a pesquisa bibliográfica e a
desenvolver raciocínios científicos. Através do incentivo sistemático à auto-aprendizagem e da promoção
de actividades paralelas de pesquisa, a disciplina permitirá ao aluno desenvolver curiosidade pelo saber
e atitude crítica na procura do conhecimento. Ao prever o desempenho de actividades opcionais, a
disciplina persegue objectivos complementares que se traduzem na participação activa dos alunos na
definição do currículo a cumprir no âmbito da Biologia Celular e Molecular. Desta forma, os alunos
têm a possibilidade de aprofundar conhecimentos em áreas da sua escolha e de desenvolver habilitações
específicas, nomeadamente no referente à comunicação de informação científica na forma escrita, oral
ou informática, à execução de trabalhos laboratoriais orientados para um fim preciso, e à abordagem de
um problema científico.
Plano de estudos
O Plano de Estudos da disciplina inclui quatro modalidades de aprendizagem:
(i) Aulas teóricas
(ii) Aulas práticas obrigatórias – de microscopia, de laboratório e de resolução de problemas
(iii) Aulas práticas complementares – opcionais, frequentadas, em regra, por cerca de 85% do curso; os
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alunos organizam-se em grupos de 2 a 5, e, tutorizados por um docente, realizam um trabalho subordinado
a um dos temas propostos pela disciplina ou a um tema de Biologia Celular e Moleculçar da sua escolha,
numa das seguintes modalidades: a) trabalho de pesquisa para aprofundamento de um assunto, a apresentar
sob a forma de monografia, seminário ou página da Web; b) painel de sistematização de um dos temas do
currículo da disciplina; c) trabalho laboratorial conducente a um determinado resultado; d) participação
em um projecto científico em curso no laboratório.
(iv) Aprendizagem on-line – diálogo escrito entre alunos e docentes, sob a forma de questões e
respectivas respostas, que figura na página durante todo o ano lectivo de modo a que sirva de texto de
apoio à aprendizagem.
Os alunos têm acesso on-line, ainda antes de se inscreverem na disciplina, a (i) listagem dos temas
de todas as aulas teóricas e práticas, devidamente ordenados, (ii) listagem dos temas propostos pela
disciplina para os vários tipos de trabalhos complementares, com referência ao número de grupos a
constituir em cada um e ao número de alunos por grupo, (iii) metodologia aplicada para avaliação e
classificação dos alunos e (iv) toda a informação constante das secções abertas da página, de que se
destaca, pela relevância de que se reveste para a definição da parte opcional do currículo de cada aluno,
o trabalho de investigação em curso no Laboratório de Biologia Celular e Molecular e os trabalhos de
alunos de anos anteriores. Uma vez inscritos, os alunos têm acesso à “Intranet”, o que lhes possibilita a
consulta do calendário, do horário e dos sumários das aulas teóricas do ano anterior. No decorrer do curso
são anexados ao calendário os sumários detalhados das aulas práticas, com cerca de duas semanas de
antecedência, e os sumários das aulas teóricas e respectivo material iconográfico no momento em que as
aulas são ministradas. Também os temas a abordar nas últimas aulas teóricas, destinadas à apresentação
dos trabalhos complementares efectuados pelos alunos, são acrescentados ao calendário, uma vez definida
a lista de temas a serem abordados na aprendizagem prática complementar. A secção “Aprendizagem online” fica disponível a partir da data de inscrição, com todas as questões relevantes colocadas em anos
anteriores e respectivas respostas. Terminada a avaliação (contínua, teórica, prática e complementar), é
disponibilizada on-line a classificação de cada aluno.
Integração da componente tradicional com a componente on-line
A integração da componente tradicional com a componente on-line processa-se em várias vertentes: (i)
Informação relativa aos conteúdos das aulas a ministrar – É disponibilizado on-line o material que
classicamente é utilizado para prestar apoio à aprendizagem, designadamente os sumários das aulas teóricas
e práticas, e ainda o material iconográfico utilizado durante cada aula teórica; (ii) Esclarecimento de
dúvidas dos alunos – A complexidade dos conteúdos da disciplina, a par da grande extensão e dispersão
dos conhecimentos relativos a cada tema, dificulta a interacção entre docentes e alunos durante os períodos
de leccionação e dá lugar a inúmeras dúvidas, que muitas vezes extravasam os conteúdos previamente
seleccionados para o programa da disciplina e obrigam a esclarecimento cuidadoso e detalhado. Através
da secção “Aprendizagem on-line” da página da disciplina, as dúvidas que assaltam os alunos durante
o estudo das diversas matérias passam a figurar por escrito, com as respectivas respostas, para consulta
de todos os alunos do curso. Estas questões, juntamente com questões seleccionadas de anos anteriores,
constituem-se num depósito de textos de apoio à aprendizagem. Os alunos podem assim socorrer-se dos
textos da “Aprendizagem on-line” para a sua preparação em cada um dos temas; (iii) Aprofundamento
de alguns temas de Biologia Celular e Molecular – Os trabalhos dos alunos com qualidade suficiente
(monografias, páginas da Web, painéis, e “Power Points” de seminários e trabalhos de investigação),
depois de devidamente revistos pela equipa docente, ficam disponíveis on-line para consulta dos alunos;
(iv) Informação – Disponibilização em permanência e acesso à distância a toda a informação referente
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à disciplina e ao laboratório, incluindo avisos, informação sobre eventos da Faculdade, Universidade e
outros que de algum modo se relacionem com os conteúdos da disciplina, as classificações obtidas por
cada aluno na disciplina e a respectiva curva de Gauss. O resultado da avaliação da disciplina, efectuada
no final de cada ano lectivo, não é colocada on-line para evitar que influencie a avaliação a efectuar pelos
alunos do ano em curso.
Descrição estatística da utilização pelos alunos
(http://webhost.med.up.pt/webalizer/medicina/)
A página serviu 343 alunos, 233 do curso de Medicina da FMUP e 110 do curso de Medicina Dentária da
FMDUP. De Dezembro de 2004 a Julho de 2005, a página foi regularmente consultada, figurando, com
várias entradas, entre os “Top 30” e os “Top 10” de todos os meses. O gráfico 1 refere o número absoluto
de entradas em URLs, o qual, no período atrás referido, totalizou em média 2891 (de 1613 em Dezembro
de 2004 a 4539 em Junho de 2005). O gráfico 2 refere o número absoluto de entradas em páginas, média
de 204 no mesmo período (de 152 em Dezembro de 2004 a 320 em Setembro de 2005). O valor máximo
no eixo das ordenadas representa o valor médio, para o período referido, do número de entradas que
figura em primeiro lugar nos “Top 30” ou nos “Top 10” (Gráfico 1 e Grafico 2, respectivamente). De
realçar que, em todos os meses, a entrada na página geral da disciplina (bcm) ocupa posição nas listas
dos “Top 30” e dos “Top 10”. De notar ainda a elevada procura dos “Trabalhos dos alunos” a partir do
momento em que foram colocados on-line (fim do período lectivo) e a pesquisa regular, ao longo de todo
o ano, da secção “Investigação”.

Gráfico 1
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Gráfico 2

O Gráfico 3 representa a classificação da página da disciplina, numa escala de 1 a 5 (sentido crescente de
classificação), obtida através do inquérito de avaliação do funcionamento da disciplina realizado no final
do ano lectivo 2004/2005 (198 respostas).

Gráfico 3

No Gráfico 4 estão representados, segundo a metodologia usada para os gráficos 1 e 2, os resultados
referentes à utilização da página nos três primeiros meses do ano lectivo que se seguiu ao ano em estudo.
Globalmente, os dados revelam utilização ainda superior à de 2004/2005, o que, atendendo ao facto de
se reportarem ao período inicial do ano lectivo, poderá reflectir o parecer expresso por alunos de anos
anteriores e a boa implantação da página na Faculdade. De realçar que a entrada na página “bcm” ocupa
o primeiro lugar dos “Top 10” nos três meses.
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Gráfico 4
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Abstract
Traditional medical education makes use of large classroom lectures held on by teachers with specific
clinical or research backgrounds of the different disciplines. Current approaches to learning put the
emphasis on group orientated learning with supervisors acting as contributors. E-learning has become an
important trend in medical education with several universities incorporating it in its general curricula.
This paper reports a case study of the strategies for the design and evaluation of an undergraduate
immunology course blended with a web based learning environment.
We include in the analysis data from the 193 medical students and 42 dentistry students attending the
course, during their third year of academic training. A virtual immunology course was created within
a WebCT environment. The course homepage linked to seven content modules. A total of 68 portable
document files, 30 power point presentations, 9 word and 1 HTML documents and 2 movies were made
available in 8 learning content modules. A total number of 62 pages and 5105 hits were observed, with
an average of 4:27 minutes per hit. Pages most frequent visited were the ones that included lectures
presentations and the learning modules-seminars. Medical students accessed more often than the
dentistry ones to the web page (median, 101 hits [range 0 to 927] versus 16 hits [0 to 670]; p= 0.019).
A significant correlation between how many times students assessed their web study materials and their
final grade was found. Each “hit” increased final grade in 0.003 points (beta = 0.02, intercept = 12.1,
r2 = 0.040, p = 0.002). A qualitative evaluation of the course was available for 33 students attending a
special second phase examination. Compared to others these students had lower grades (median, 11[2 to
16] vs. 13[range 8 to 18]; p= 0.002) and used seldom the on-line course (median, 30 hits [0 to 590] vs.
104.5 hits [range 0 to 927]; p= 0.033). In spite of a lower use (near one third reported never login to the
course) these students still considered the WebCT platform easy to use, with a friendly design, and the
low access was not due to lack of computer or informatics knowledge and accessibility. The analysis of a
student’s contribution to content modules (an immunology glossary) showed that 16.4% of the total text
words needed technical or linguistic corrections by the 3 independent reviewers.
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Development of the virtual Immunology learning environment offered students access to high quality and
certified learning contents. Although we have not used all the tools made available by e-learning, mainly
those related with interactive case problem solving, the final evaluation of the project so far is clearly
positive. The definitions and articulation between classical teaching and web based technologies has to
be better defined in the near future.
Background
In the last few years the appearance of new educational technologies, namely the use of web based
systems, has provided educators with new tools to enhance the teaching of several disciplines. In 2003,
the University of Porto, recognizing the potential of internet based learning systems started the project
“e-learning in the UP”. To the Immunology Department of the Faculty of Medicine of the University of
Porto (FMUP) joining this project was an opportunity to, with the support of Department for Promotion of
New Technologies in Education of the University of Porto (GATIUP) develop a new web based learning
environment in addition to the traditional learning model in use.
The Immunology Department is responsible for the undergraduate medical education in the field of
immunology both to medical and dentistry students from the University. Immunology is a diverse and
growing discipline that can be defined as the study of the cells and molecules involved in host defence
mechanisms and disease processes where these mechanisms are disrupted. We aim to provide students
the knowledge of how the immune system develops, how the body defends itself against disease, and
what happens when it all goes wrong. Topics covered include: development and function of cells of the
immune system; signalling in the immune system; regulation of the immune response; antigen processing
and presentation; cytokines, chemokines and their receptors; infection and immunity; innate immunity;
autoimmunity; allergy and asthma; hypersensitivity; primary immunodeficiencies; HIV infection;
immunotherapy; vaccine development; transplantation; tumour immunology. Additionally dentistry
student’s curriculum discusses mucosal immunology, caries immunology and oral immunopathology,
while medical students cover immunodiagnostic and laboratory skills and techniques. One hour lectures
are given twice a week and 90 minutes seminaries every other week. Final grade is based upon final
examination score (0 to 20) adjusted with student’s performance during seminars.
In order to offer students more than the traditional-curriculum scenario, web-based resources were
developed as adjuncts to the usual teaching components. Our initial expectations with the e-learning
experience were to create a set of e-learning resources; promote communication and active involvement
of students in the learning process and to maximize the content knowledge expertise.
Objectives
We aimed to: (1) develop a virtual learning environment to blend with the traditional learning scenario;
(2) provide interactive, multimedia learning materials covering special parts of the curriculum; (3) engage
students in the production of content modules such as a glossary; (4) investigate whether on-line course
tools enhance student’s learning skills as measured by final course grades.
Methods
The study population was third year undergraduate students attending the Immunology course of the
Faculty of Medicine and Faculty of Dentistry Medicine of the University of Porto. The study design was
a one group post test without control group.
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WebCT: Virtual Course Environment was created using WebCT Campus Edition (v.4.1.5) with the
technical support provided by the GATIUP.
Technical requirements: Students were required to have access to a computer and the software Internet
Explorer, Microsoft Word, Microsoft Power Point and Portable Document File viewer. Special computer
rooms were made available both in the dentistry and the medical school.
Communication: The WebCT internal mail system use was encouraged for correspondence within the
course participants and their teachers.
Learning modules: Learning modules were organized as Seminars and made available to the students in a
sequential manner throughout the academic year. Small groups consisting of 3 students were assigned to
each seminar. Each Seminar included a learning plan with defined objectives and tasks. Handouts made
available included recommended and additional reading and obligatory slides to use in a power point
presentation. A variable number of case studies were made available in each seminar. Each member was
encouraged to read the assigned module requirements and the materials made available. The seminar was
prepared by the working group in cooperation with the teaching assistant. A report of the seminar was
written and submitted to this instructor. The report included a detailed view of a point discussed at the
seminar and the list of keywords and their definitions as a glossary building up database. The glossary
was reviewed for technical or comprehension and linguistic mistakes by three independent reviewers,
with previous teaching and clinical experience in immunology. Students were expected to log in to the
course at least once every week.
Evaluation questionnaire: At the end of the academic year a questionnaire consisting of 18 multiple
choice questions and 4 open-ended questions, related to students compliance and satisfaction was made
available on-line by the University as an assessment tool for all the courses listed in all the Faculties.
Additionally we delivered the same questionnaire in paper format to students attending a second phase
special examination (for those who failed or missed the first phase examination).
Statistical analysis: Regression analysis was used to estimate the association between final grades
(maximum 20 points) and number of hits in the web pages. Comparisons between medical and dental
students were done using the non-parametric test Kruskal-Wallis.
Results
We include in the analysis data from the 193 medical students and 42 dentistry students attending the
Immunology course in 2004/5.
A virtual environment was created within WebCT structured to provide a friendly way of assessing
information. Students accessed the course in the URL: http://webct.up.pt, using their personal username
and password. The course homepage linked to a series of HTML pages, known in WebCT as a content
module (Figure 1). Additionally a course menu was always available to handle easy and quick navigation
in the course. Within the homepage, a framework of seven sections was created: Seminars, Information’s,
Animations, Glossary, Bibliography, Forum and Grades. In the Information’s section, contents related to
academic matters were made available. Recommended text books and links to their available contents
were found in the Bibliography. Web based animation and video material were made available with
authors agreement in the section Animations. Seminars section includes also power point presentations
given at lectures. A total of 68 portable document files, 30 power point presentations, 9 word and 1
HTML documents and 2 movies were made available in 8 learning content modules.
A total number of 62 pages and 5105 hits were observed, with an average of 4:27 minutes per hit. Pages
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most frequently visited were the ones that included lectures presentations and the learning modulesseminars. There was a significant correlation between how many times a student used their web study
materials and their final grade. Each “hit” increased the final grade in 0.003 points (in the regression
analysis, final grade was the dependent variable and number of hits was the independent variable; beta =
0.02, intercept = 12.1, r2 = 0.040, p = 0.002). Medical students had higher grades compared to dentistry
ones (median, 13 [range 2 to 18] vs. 11 [5 to 16]; p< 0.001). They also accessed more often to the
web page (median, 101 hits [range 0 to 927] versus 16 hits [0 to 670]; p= 0.019). Data of the overall
course classification was available from a subgroup of medical students (n=107) that had successfully
completed their exams until the end of the second year. They had a mean (95%CI) average score of 14.2
(14.0 to 14.4). For these students there was no correlation between number of hits and course mean (Beta
= 0.001; intercept = 14.031; r2=0.015; p = 0.202) nor immunology grades (Beta =0.001; intercept =
13.434; r2=0.005; p = 0.465).
Based on word counting, the glossary database review resulted in corrections to 16,4% of the total text
words (minimum 12.0%, maximum 19.4%, between the 3 reviewers), due to either lack of technical
precision or communication and linguistic mistakes.
Qualitative evaluation was available for 33 students attending the second phase special examination.
These 33 students, compared to the others, had significantly lower grades in final exam (median, 11[2
to 16] vs. 13[range 8 to 18]; p= 0.002) and number of hits (median, 30 hits [0 to 590] vs. 104.5 hits
[range 0 to 927]; p= 0.033). Nine had never accessed to the webpage although they report average
informatics knowledge and current use of the computer for emailing (n=6) or search (n=5). From these,
two reported no access to a computer with internet connection and one not knowing his username or
password. Material availability provided by colleagues was the reason stated by four to never login to the
course. The others (n=23) report login either from home (n=14) or from the Faculty (n=14); computer use
for emailing (n=22) or searching (n=21); with average (n=10) or good (n=8) knowledge of informatics.
These students considered the WebCT platform user-friendly and nicely designed and only one reported
not thinking that the platform increased the teacher-student communication. Negative issues reported by
students were difficulties accessing the contents (n=1) and poor use of the forum/chat by students for
posing questions.
Discussion
Our report presents the development of the virtual Immunology learning environment from the FMUP
and the analysis of data from medical and dentistry students attending the course. We offered students
access to high quality learning contents. Lecture handouts, textbooks, test questions, and presentation
slides were given as on-line versions, together with interactive assignments, and molecular immunology
simulations. Pages most frequent visited were the ones that included lectures presentations and the
learning modules-seminars. Furthermore we observed a significant correlation between how much
students accessed their web study materials and their final grade.
A systematic search of studies reporting the results of the influence of the e-learning in basic immunology
published in the Ovid MEDLINE(R) In-Process & Other Non-Indexed Citations and Ovid MEDLINE(R)
(1966 to November 2005) using the subject-specific search terms “e-learning” and “immunology”
retrieved one publication (1). This paper (1) reported the Switzerland “Immunology On-line”, provided
to Swiss students across five campuses, and the OCTAVE project, which will offer on-line training to
investigators carrying out clinical trials of vaccines against HIV infection. The reference list of this paper
was reviewed to identify other studies not captured by the electronic search and an additional manual
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search was performed. Although several medical schools incorporate e-learning in their curriculum (26), we were not able to found other specifically targeted basic immunology undergraduate e-learning
experiences.
We report a correlation between number of access and final grades. However, these data should be
cautiously interpreted. A causal relationship can not be inferred and probably the best students use more
often the on-line course. In fact, the analysis of the subgroup of the medical students that successfully
completed all the disciplines of the first and second year of the Medical School didn’t support this
correlation. Also the results form the questionnaire made available to students presenting in special
second phase examination should be interpreted taking in mind the special group they represent. Overall
they had lower grades and a lower use of the on-line course. We were not able to identify any special
reason for their poor compliance with the on-line course, but although almost a third reported never
login to the course. This was not reported to be due to lack of computer or informatics knowledge or
accessibility. The analysis of the student’s contribution to the content modules with an immunology
glossary showed that 1 out of 6 words needed technical or linguistic corrections by the 3 independent
reviewers strengthen the need of technical supervision for the student’s web content building.
We were not able yet to develop immunology case problems and not used all the available e-learning
tools. This is a point to be better addressed for the next courses. The evaluation of the impact of the online course on their academic lives should be assessed in a more systematic view integrating data form
the other disciplines of the curriculum. The systematic evaluation of the project must become a practice if
the web based education is to become a standard. Processes adopted for e-learning evaluation will need to
efficiently cover the requirements for reliability and validity against time and cost. Also, the definitions
of purposes and articulation between classical teaching and web based technologies have to be defined.
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Figure 1. Screenshot of the homepage of the on-line immunology course
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PSICOLOGIA DA LINGUAGEM E COGNIÇÃO ON-LINE 2004/2005 - ESTUDO DE CASO
(São Luís Castro, Carla Teixeira)
São Luís Castro (FPCE-UP)1
Com Carla Teixeira e GATIUP (Margarida Amaral)
1. Instruções de acesso
A componente on-line desta disciplina foi instalada na plataforma WebCT. De acordo com as condições
definidas pela UP no ano académico em questão, o acesso às disciplinas WebCT é feito através de
registo prévio com indicação de Nome de Utilizador e Palavra-passe. Cada docente e estudante puderam
definir o respectivo Nome e Passe a partir das suas identificações no Sigarra. Para fins de comunicação
entre colegas e difusão, foi estabelecido um acesso para Convidados através de um Nome de Utilizador
e Palavra-passe comum. Assim, o leitor deste estudo de caso poderá visitar a componente on-line da
Psicologia da Linguagem e Cognição 2004/2005 dirigindo-se ao endereço http://webct.up.pt/webct/
public/home.pl . Aí poder-se-á registar activando o convite a Log in to myWebCT, indicando como
Username mariacastro e como Password transfer.
2. Apresentação geral da disciplina
A disciplina de Psicologia da Linguagem e da Cognição integra o actual plano de estudos da licenciatura
em Psicologia pela Universidade do Porto, na Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação
(plano pré-Bolonha, para uma licenciatura ao cabo de cinco anos). É uma disciplina anual, de frequência
obrigatória no segundo ano. Estão inscritos normalmente cerca de 130 estudantes/ano. Faz parte do
grupo de disciplinas de formação básica em Psicologia, a par de Psicologia da Percepção, Aprendizagem
e Memória, Psicologia do Desenvolvimento, e Psicologia Diferencial. Em termos genéricos, é uma
variante do que noutros curricula pode aparecer sob a designação de Temas em Psicologia Cognitiva,
ou Cognição II, por exemplo. Tem um pendor marcadamente experimental, no sentido em que as
investigações que suportam os conteúdos abordados adoptam métodos e procedimentos característicos
da ciência experimental, nomotética e quantitativa.
Além de aulas expositivas e de aulas práticas (as primeiras para grande grupo, em formato de palestra, as
segundas em grupos pequenos de cerca de 20 estudantes cada), e tal como havia sucedido no ano anterior,
também em 2004/05 funcionou uma componente on-line especificamente talhada para acompanhar as
aulas expositivas e um dos projectos levados a cabo nas aulas práticas (Turmas P4 e P5).
3. Plano de estudos
O objectivo principal da disciplina é propiciar ao estudante uma introdução a um conjunto de temas
da Psicologia Cognitiva, os chamados processos cognitivos complexos - a linguagem e os processos
associados ao pensamento, em particular o raciocínio, a resolução de problemas, a tomada de decisão e
o julgamento em condições de incerteza.
A psicologia da linguagem é tema do primeiro conjunto de aulas. Começamos por analisar o que é
comum, e o que diferencia, a linguagem dos seus vizinhos, comunicação e pensamento. Passamos depois
1 Professor Associado na Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade do Porto. A preparação da componente on-line contou com a
colaboração de Carla Teixeira, doutoranda da UP, e foi possível graças à ajuda e aos conselhos de Margarida Amaral, do GATIUP, a quem agradecemos
vivamente.
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a abordar a linguagem stricto sensu, a que é especificamente humana, e universal, à escala da nossa
espécie - a linguagem falada. Quais os mecanismos e processos que a suportam, no adulto, e como se
desenvolvem desde o bebé, infante, ao adulto, falante? Tratamos então da outra forma de linguagem, a
escrita - o que caracteriza as várias formas de linguagem escrita, quais os processos cognitivos envolvidos
na leitura hábil, e como se aprende a ler e escrever? Uma introdução às bases biológicas e às perturbações
específicas de linguagem constitui um bloco final, de síntese, da psicologia da linguagem.
A psicologia do pensamento é objecto do segundo conjunto de aulas. Percorremos o caminho traçado pela
psicologia experimental para esclarecer os chamados processos mentais superiores: dados percepção,
atenção, memória e aprendizagem, como resolvemos problemas? Como fazemos escolhas entre
alternativas? Como avaliamos as alternativas de acção, e de decisão, quando é inescapável a incerteza
relativamente às alternativas e cursos da acção? Terminamos, à laia de síntese integradora, com o modelo
dos três sistemas de Daniel Kahneman, que ao lado da percepção afirma outros dois sistemas cognitivos,
a intuição e o raciocínio.
O plano do curso encontra-se delineado no Apêndice 1, que é retirado da componente on-line da disciplina
(cf., aí, Sobre PLC).
4. Estratégia de integração das componentes on-line e presencial
O principal objectivo da componente on-line foi o de favorecer as condições para o estudo autónomo
orientado por parte do estudante. Autónomo, porque o facto de dispor, praticamente em qualquer ocasião
do dia ou da noite, de materiais de trabalho, incitações, pistas e sugestões de estudo, numa variedade
e multiplicidade de meios superior à convencional, propicia ao estudante maior liberdade de escolha
sobre como explorar as matérias, e como gerir o seu trabalho intelectual sobre elas. Orientado, porque
para um estudante que pela primeira vez, ou quase, contacta com a psicologia cognitiva da linguagem e
do pensamento, nem tudo é relevante, e a selecção informada das fontes de referência é meio caminho
andado para facilitar a aprendizagem e evitar equívocos.
A estratégia adoptada para conjugar a componente on-line com a presencial tirou partido da experiência
do ano anterior, em que lançámos a disciplina on-line [1]. Também o contacto presencial, semanal, com
grande parte dos estudantes, contribuiu para que ela fosse sendo ajustada ao longo do ano. De modo
geral, na disciplina on-line não só estavam disponíveis desde o início do ano informações gerais sobre o
funcionamento e conteúdos do curso, como iam sendo disponibilizados materiais de estudo e iniciação
à investigação à medida que os respectivos temas eram tratados nas sessões presenciais. Desde logo se
assumiu, pois, uma relação de complementaridade entre aulas presenciais e curso on-line.
A organização do curso on-line pode ser apreciada na Figura 1 (cf. p. 6). O utilizador pode navegar a
partir de um conjunto reduzido de botões com características diferenciadas. O primeiro, Modo de Usar
(uma alusão ao “La vie mode d’emploi” de George Perec), conduz a uma explicação sucinta de como
usar a componente on-line. Aí se apresentam os outros botões, agrupados por categorias funcionais:
Utilitários, Conteúdos, Tempos Livres, Memórias, e FAQs. Por exemplo, a apresentação de um dos
botões de tipo Conteúdo, chamado Aulas, faz saber que:
Conteúdos 1: Aulas
Em Aulas, encontra um índice de temas como se fossem os capítulos de um livro. Esses temas
correspondem aos conteúdos programáticos da disciplina. Cada um deles é um módulo que pode
estar associado a uma ou mais aulas. O índice vai crescendo ao longo do ano, de acordo com o
desenvolvimento das aulas.
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Em cada módulo temático, encontra vários elementos úteis para o estudo do assunto em questão:
texto introdutório, sumários e apresentações das aulas, indicação de leituras aconselhadas e outros de
interesse. Pensamos, como D. Massaro (veja link em Passeios www, Percepção de Fala, sobre Baldi),
que a “multimodalidade” é importante para a aprendizagem - o contacto com várias maneiras de focar
o mesmo assunto, vários materiais, contribui para que o leitor possa, ele ou ela próprios, criar uma
ideia sobre o tema, construir o seu próprio conhecimento, em vez de meramente repetir um discurso
convencional tido como correcto.
Para mais exemplos, pode consultar a primeira página do botão Modo de Usar, no Apêndice 2.
O botão seguinte, Sobre PLC, contem uma sinopse do curso: programa, bibliografia básica, informações
sobre formas de avaliação e tempos de atendimento dos docentes. A seguir, Aulas dá acesso aos
módulos temáticos que constituem a disciplina, combinando para cada um deles os clássicos sumários,
as apresentações em aula, a indicação de leituras recomendadas e as próprias leituras em formato pdf,
quando possível, bem como demonstrações. A Figura 2 (cf. p. 6) mostra um exemplo de módulo temático
em Aulas. Para os estudantes terem acesso aos slides vistos em aula presencial no mais curto espaço de
tempo possível, o botão Última Aula permite, como o nome indica, recolher uma versão em pdf dos
slides da aula mais recente -- antes mesmo de ela ter sido integrada no respectivo módulo temático.
Nas aulas presenciais, os estudantes são encorajados a efectuarem testes de escolha múltipla sempre
que completem o estudo de uma unidade temática - testes esses que encontram no botão Auto-teste.
Para resolver dúvidas, ou simplesmente para informação sobre os testes usados em sessões de avaliação
(por exemplo, as frequências dos semestres, ou até os exames finais), os estudantes podem consultar os
enunciados de exame, e as respostas correctas para as perguntas de escolha múltipla, através do botão
Exames.
Calendário, Correio e Impressão fazem parte do conjunto de ferramentas utilitárias referidas atrás, cuja
funcionalidade se reflecte directamente no respectivo nome. Também o conteúdo de Galeria Cursos se
espelha no nome: são fotografias dos cursos PLC para os quais houve componente on-line (em 2005,
apenas 2).
Em Passeios www procurámos responder a um dos objectivos suplementares da componente on-line da
disciplina: dar a conhecer aos estudantes (parte da) comunidade científica que trabalha, investigando, a
psicologia da linguagem e da cognição. Para cada uma das unidades temáticas, indicamos um pequeno
conjunto de sítios de laboratórios, equipas, e investigadores relevantes para a aprendizagem (ora porque
disponibilizam demonstrações e outros materiais, ora porque apresentam programas de investigação
relacionados com as questões levantadas no curso).
Os restantes botões de PLC on-line foram usados em conjunção com as actividades levadas a efeito nas
aulas práticas (os anteriores prendiam-se mais directamente com as aulas expositivas). O Glossário, ao
contrário do que o nome diz, não dá acesso a um glossário propriamente dito, mas antes a um plano de
trabalho para constituir um glossário pelos próprios estudantes, em que equipas de diferentes turmas
práticas podem confrontar propostas através do Forum. Finalmente, em Trabalhos Práticos, constituiuse um ambiente de trabalho contendo documentos de vários tipos destinados a apoiar a realização de um
pequeno projecto de iniciação à investigação (desde artigos em pdf a materiais desenvolvidos nas aulas
presenciais - como a Ficha de Participante, por exemplo, passando por ficheiros de dados).
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5. Estatísticas de utilização
A plataforma foi usada por 123 utilizadores, que representam 82% dos inscritos na disciplina em 2004/05.
A relação entre estudantes inscritos na disciplina, e utilizadores da componente on-line, mostra que até
ao fim do primeiro semestre os estudantes passaram a encarar a PLC on-line como um recurso normal
de trabalho: entre Novembro e Janeiro, a percentagem de inscritos não-utilizadores baixou de 56% para
28% (total de inscritos de, respectivamente, 138 e 150). Houve um ligeiro acréscimo de utilizadores até
Julho, e a frequência e/ou duração de acesso aumentou também.
As estatísticas reveladas pelo GATIUP são consistentes com a ideia de que a maioria dos estudantes
visitou semanalmente a PLC on-line. O tempo dispendido em média em cada unidade temática das
Aulas, por exemplo, parece depender do próprio tamanho da unidade, e do facto de ela ser mais geral,
e ter estado mais tempo acessível (Introdução à linguagem, a primeira unidade; mais tempo total). O
tempo dispendido em média por hit também é variável, entre 3 a 8 minutos, e parece depender do tipo
de conteúdo. Por exemplo, na unidade temática Produção de Fala o tempo por hit foi o mais prolongado
(em média, 5 minutos), certamente por esta unidade incluir muitas demonstrações com algum grau de
interactividade.
A percentagem de respondentes ao inquérito pedagógico on-line foi muito pequena, cerca de 10% (mesmo
assim, quase o dobro dos respondentes no ano anterior), facto a que não terá sido alheio o facto de os
estudantes estarem em fase de preparação de exames. Dos que responderam, no entanto, a apreciação
foi claramente positiva. Os estudantes salientaram “a facilidade de acesso ao material de estudo”;
nas palavras de um deles, “a webct funciona muito bem, é simples, rápida e muito útil”; como pontos
positivos, foram apontadas “Disponiblização dos materiais das aulas por ordem e com regularidade e
materiais complementares. Possibilidade em expor dúvidas e comunicar com as docentes.”
Num questionário independente, distribuído em papel pela docente numa aula expositiva no final do
segundo semestre, e de resposta anónima, a percentagem de respondentes subiu para cerca de 35%
dos inscritos na disciplina (quase todos os presentes nessa aula); se em relação a outros aspectos da
disciplina se verificou alguma variabilidade, o mesmo não aconteceu com a apreciação da utilidade da
componente on-line: praticamente todos os estudantes consideraram ter beneficiado da sua existência, e
se manifestaram em favor da sua manutenção em anos posteriores.
Referências:
[1] Castro, S. L. (2004). Caso FPCEUP2. Psicologia da Linguagem e Cognição On-line [CD]. ElearningUP|03-04. ISBN 972-8025-35-1.
Porto, 29 de Novembro de 2005
São Luis Castro
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Figura 1. Bem vindo ao curso on-line 2004/2005.

Figura 2. Exemplo de página inicial de módulo temático em Aulas.
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Apêndice 1. Plano do curso como apresentado em Sobre PLC (extracto pp. 1 e 2).
PSICOLOGIA DA LINGUAGEM E DA COGNIÇÃO
2004/2005

FPCE - Universidade do Porto
Licenciatura em Psicologia

Sobre PLC
Apresentação Geral
Atendimento
Objectivos
Programa
Bibliografia
Métodos de Ensino
Avaliação
Apresentação Geral
Esta disciplina funciona através de aulas expositivas e trabalhos práticos, referidos a partir de aqui
como Aulas e Trabalhos Práticos, respectivamente, e ainda do curso on-line. As Aulas realizam-se no
Anfiteatro Pequeno da FPCE-UP, às quartas-feiras das 9h00 às 11h00, e são de frequência facultativa.
Os Trabalhos Práticos realizam-se em subgrupos, as turmas práticas, também com duas horas semanais,
e são de frequência obrigatória. O curso PLC on-line é uma plataforma de comunicação onde estão
acessíveis vários materiais úteis para o estudo da disciplina, como apresentações das aulas, sumários,
perguntas para auto-avaliação e indicações bibliográficas; o site proporciona canais de comunicação
específicos, em particular o correio, para facilitar o contacto entre estudantes e docentes.
No ano académico de 2004/05, a equipa docente é constituida por São Luís Castro (Professor Associado)
e Selene Vicente (Professor Auxiliar). A preparação do site conta com a participação de Carla Teixeira
(doutoranda FPCE-UP).
Atendimento
S.L. Castro: quartas-feiras, 11-13h, Laboratório de Fala. S. Vicente: sextas-feiras, 11-13h, Gabinete 39.
(Outras ocasiões por combinação prévia.)
Objectivos
. Introduzir ao estudo da psicologia da linguagem e dos processos cognitivos ligados ao pensamento, em
particular a resolução de problemas, o raciocínio e a tomada de decisão;
. Sensibilizar para a investigação nestes temas;
. Exercitar a escrita científica sob a forma de manuscrito, de acordo com as convenções da American
Psychological Association.
Os Trabalhos Práticos visam, em particular:
. Familiarizar, através de demonstrações de índole experimental, com efeitos conhecidos de percepção e
produção de fala;
. Exercitar a leitura e interpretação de escritos científicos, e a elaboração de resumos críticos (“literacia
científica”);
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. Permitir a participação num estudo empírico e/ou experimental, em uma ou várias das suas fases
(planeamento, preparação de material, recolha de dados, análise dos resultados, e redacção de
manuscrito).
Programa
Os conteúdos das Aulas, que também são objecto das actividades a desenvolver no âmbito dos Trabalhos
Práticos, obedecem ao plano que se segue.
Linguagem, comunicação e cognição
Linguagem falada
Produção e percepção de fala. Reconhecimento de palavras e compreensão de frases.
Desenvolvimento da linguagem e aquisição da língua materna; os vários períodos de aquisição; teorias
explicativas.
Bases biológicas da linguagem e perturbações de linguagem.
Linguagem escrita
Escritas logográficas, silábicas e alfabéticas. Processos cognitivos envolvidos na leitura hábil. A
aprendizagem da leitura e suas dificuldades.
Dislexias.
Resolução de problemas
Métodos gerais. Resolução em domínios específicos. Diferenças entre principiantes e peritos. A
expertise.
Raciocínio e tomada de decisão
Pensamento, raciocínio e intuição.
Escolha entre alternativas. Riscos e incertezas.
Julgamento em condições de incerteza. Heurísticas.
Os Trabalhos Práticos destinam-se a permitir ao estudante um contacto mais intensivo com algumas das
temáticas da disciplina. As actividades a desenvolver incluem (exemplos) as seguintes.
1. Análise da fala (Familiarizar com…)
• Transcrição da cadeia da fala: Alfabético Fonético Internacional, Unibet
• Representações visuais da fala: Sonograma, espectrograma, linha de F0
• Actividades de edição e análise de fala assistidas por computador (SoundStudio, Praat, ...)
• Silêncios fonológicos, natureza formancial da fala (formantes).
2. Iniciação à investigação
• Direitos de autor e princípios no uso de citações (referências directas e indirectas)
• Procura e selecção de informação relevante (monografias, revistas científicas, Internet)
• Formulação de problema passível de investigação
• Planificação e/ou realização de estudo empírico
• Elaboração de manuscrito de acordo com as convenções habituais da comunidade científica
internacional (psicológica)
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Apêndice II. Modo de Usar (primeira página).
PSICOLOGIA DA LINGUAGEM E DA COGNIÇÃO
2004/2005

FPCE - Universidade do Porto
Licenciatura em Psicologia

Modo de Usar
• Utilitários: Calendário, Correio, Impressão
• Conteúdos : Aulas, Auto-teste, Ultima Aula; Glossário; Sobre PLC
• Tempos livres: Passeios www
• Memórias: Galeria Cursos
• FAQs
Aqui estão algumas sugestões de como tirar partido deste site. Primeiro, a propósito de algumas
ferramentas de trabalho e comunicação, a seguir sobre os conteúdos e links recomendados. Depois, sobre
as pessoas e finalmente respostas a perguntas frequentes.
Utilitário 1: Calendário
O Calendário é uma espécie de diário de bordo: lá, vão sendo registadas as principais actividades
relevantes para PLC. Por isso, quando aceder ao curso, e se quiser saber em que aula se vai, se há avisos
relativamente à disponibilização de materiais de estudo, ou outras novidades, consulte o Calendário.
O WebCT permite-lhe usar o Calendário como sua agenda pessoal, ie, pode criar entradas que só são
visíveis a si, e que são independentes das entradas do Professor.
Utilitário 2: Correio
O Correio permite trocar mensagens entre os vários utilizadores do curso. É uma maneira prática de
comunicar, e muito cómoda pois não é preciso sair do WebCT, nem usar outra aplicação para o correio
electrónico.
Pode enviar mensagens aos docentes usando o endereço Professor. Se a mensagem se dirigir
especificamente a um dos elementos da equipa docente, acrescente o nome a seguir. Por exemplo:
Professor/SLC, Professor/SV.
Conte com cerca de dois dias para receber resposta.
Utilitário 3: Impressão
Pode selecionar materiais a imprimir através do seu browser usando o botão impressão. Como é o primeiro
ano que usamos este dispositivo, o seu feedback é particularmente bem vindo. O botão Impressão é útil
para obter uma versão impressa do que lhe é apresentado no ecrã (que são ficheiros htm).
Note que para obter uma cópia dos ficheiros pdf não precisa de recorrer ao botão Impressão.
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PSICOLOGIA DO TRABALHO ON-LINE: UMA PRIMEIRA EXPERIÊNCIA
(Marta Santos, Marianne Lacomblez)
1. IDENTIFICAÇÃO DA DISCIPLINA
Nome: Psicologia do Trabalho
Semestral/anual: anual
Plataforma: WebCT
N.º Alunos: 19 alunos
Docente ou Equipa docente: Marta Santos e Marianne Lacomblez
2. CONTEXTUALIZAÇÃO
Este texto tem como objectivo descrever a experiência de utilização da plataforma WebCT na disciplina
de Psicologia do Trabalho no ano lectivo de 2004/2005.
A Psicologia do Trabalho é uma disciplina anual, do 4º ano da licenciatura em Psicologia, obrigatória
para os alunos que escolhem a área de pré-especialização em Psicologia do Trabalho e das Empresas.
Os principais objectivos desta disciplina são:
Conhecimento dos fundamentos históricos do quadro teórico e do projecto de intervenção da psicologia
do trabalho contemporânea;
Conhecimento de um projecto específico de desenvolvimento da psicologia do trabalho: os seus
fundamentos epistemológicos e as suas relações privilegiadas com a ergonomia;
Conhecimento e exercício de metodologias de investigação e intervenção em psicologia do trabalho;
Integração e desenvolvimento desta psicologia do trabalho em alguns campos de intervenção (tradicionais
e em desenvolvimento): prevenção de acidentes e promoção da saúde no trabalho; formação profissional;
recrutamento/selecção; avaliação de desempenho; psicopatologia e psicodinâmica do trabalho.
Esta disciplina tem uma carga horária de 4 horas semanais distribuídas por 2 horas teóricas e 2
horas práticas: enquanto as primeiras são habitualmente de carácter mais expositivo garantindo-se a
possibilidade de acesso à linguagem própria e às formas habituais de problematizar as questões e intervir
nas situações de trabalho tendo em vista a melhoria das condições de vida e de trabalho; as segundas são
organizadas de modo a favorecer as apresentações individuais e discussões colectivas (igualmente) sobre
questões específicas que se colocam no mundo do trabalho em paralelo com o desenvolvimento de um
exercício prático em grupo articulado sobre uma situação de trabalho concreta, num determinado sector
de actividade.
Antes da participação nesta experiência, esta disciplina não dispunha de qualquer material on-line.
3. MOTIVAÇÃO
A motivação para aderir a este projecto prendeu-se com a vontade de explorar um novo recurso pedagógico
que permitisse uma diferente organização dos principais materiais produzidos nesta disciplina. Esperavase com esta componente de ensino à distância garantir a possibilidade de acesso a todos os alunos aos
materiais disponibilizados pelos docentes e a partilha dos que seriam construídos no decurso do ano
lectivo.
Por outro lado, estávamos igualmente interessadas em perceber as potencialidades desta ferramenta,
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inserida na lógica de uma sociedade do conhecimento, para melhorar o processo de ensino-aprendizagem.
Isto é, esperávamos com esta participação ir de encontro às necessidades do grupo de alunos (e de cada
um deles individualmente), nomeadamente ao serem disponibilizados os materiais que permitiriam uma
gestão “à medida” do processo de aprendizagem de cada um.
4. OBJECTIVOS
Para além dos objectivos enunciados para a disciplina, pretendíamos com a participação neste projecto
organizar os materiais da disciplina num “espaço” único; facilitar a difusão dos materiais entre alunos e
docente; organizar e estimular a partilha dos materiais produzidos pelos alunos; possibilitar formas de
contacto com o docente fora do horário das aulas e do horário previsto para o atendimento.
5. MODELO/ESTRATÉGIA, ORGANIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO
Este projecto foi levado a cabo pelos docentes da disciplina auxiliados, em termos técnicos, pela equipa
do GATIUP.
Uma vez que a decisão de aderir a este projecto foi tomada apenas durante o mês de Setembro, não
houve a oportunidade de adquirir as competências julgadas necessárias para construir todos os materiais
que poderiam ser úteis para a disciplina. Assim, optou-se por, neste primeiro ano, disponibilizar apenas
aqueles que julgávamos ser capazes de elaborar (por exemplo os ficheiros pdf, html e ppt) e deixar para
uma próxima oportunidade produtos mais elaborados.
Foi também esta a opção no que diz respeito à utilização das ferramentas existentes na plataforma: apenas
foram rentabilizados o calendário e o e-mail.
Para a integração da componente on-line com a componente off-line utilizou-se a estratégia de publicação
dos materiais à medida que iam sendo trabalhados durante as aulas presenciais. Como exemplo podemos
referir a edição dos ficheiros power-point com os tópicos das aulas teóricas na semana anterior àquela
em que iriam ser trabalhados. Esperava-se desta forma que os alunos pudessem contactar previamente
com o material que iria ser apresentado, consultassem a respectiva bibliografia para que fosse possível
um maior aprofundamento das temáticas durante as aulas. Constatámos, ao longo do ano lectivo, que esta
situação se verificava de facto.
Esta opção exigia dos docentes, pelo menos, uma actualização semanal da componente on-line, o que se
mostrou ser um exercício bastante trabalhoso uma vez que se tratava da primeira vez que se produziam
os materiais em formatos compatíveis com a publicação na plataforma.
Como pontos fortes do modelo escolhido podemos referir:
- facilidade de acesso dos alunos ao material disponibilizado pelos docentes;
- possibilidade de tomada de conhecimento do material produzido pelos diferentes grupos de alunos;
- facilidade no acesso ao planeamento das aulas (através da consulta do calendário);
- possibilidade de contacto com os docentes fora do tempo de aulas e do período previsto para o
atendimento.
Identificámos como principal ponto negativo a inexistência de materiais interactivos mais sofisticados
que aprofundassem as diferentes possibilidades da componente on-line de forma a potenciar o processo
de aprendizagem.
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6. RESULTADOS
O principal resultado deste projecto foi a elaboração do curso on-line da Disciplina de Psicologia do
Trabalho. Neste curso os principais materiais disponibilizados foram:
- Programa teórico da disciplina;
- Programa prático da disciplina;
- Formas de avaliação da disciplina;
- Identificação dos grupos de trabalho;
- Distribuição das apresentações pelos grupos de trabalho;
- Ficheiros PowerPoint sobre as temáticas desenvolvidas nas aulas teóricas;
- Sumários das aulas teóricas;
- Sumário das aulas práticas;
- Trabalhos realizados pelos alunos;
- Documentos de apoio para a realização dos trabalhos práticos;
- Textos seleccionados para as aulas teóricas e práticas;
- Links de sites com interesse para a realização do trabalho prático.
Relativamente aos dados estatísticos de utilização da plataforma (disponibilizados pelo GATIUP),
podemos observar um aumento do número de hits mais significativo durante os meses de Fevereiro e
Junho, o que estará, sem dúvida, associado à avaliação por frequências nesta disciplina. O mesmo se
passa com o e-mail, que vê a sua utilização reforçada nestas alturas (Tabela 1).

Tabela 1:Dados estatísticos da utilização da plataforma WebCT pela disciplina de Psicologia do Trabalho

No que concerne ao inquérito pedagógico, apenas 5 dos 19 alunos responderam o que representa 26%
dos alunos inscritos on-line.
Destes sabemos que acedem à plataforma da faculdade e/ou de casa, utilizam habitualmente o
computador, tem facilidade de acesso a um computador com ligação à Internet e consideram o seu nível
de conhecimentos em informática entre o bom (2 alunos) e o médio (3 alunos).
Relativamente à avaliação global da plataforma, podemos dizer que consideram o seu acesso fácil, de
utilização acessível, com um aspecto gráfico agradável.
Quanto à utilização da plataforma, consideram conseguir facilmente acesso aos materiais disponibilizados
e acedem à plataforma 2/3 vezes por semana.
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Já no que diz respeito à existência de coordenação entre a componente on-line e a componente presencial,
os alunos consideram muito certo (4) e bastante certo (1). Avaliam a estrutura do curso como permitindo
facilmente a acessibilidade aos materiais, estimando que a componente on-line auxilia no desempenho
da disciplina. A actualização dos conteúdos pelos docentes é avaliada como sendo regular, considerando
que esta componente motiva os professores a disponibilizarem mais informação.
Apesar desta avaliação globalmente positiva, os alunos apenas consideram moderadamente certo (2
alunos) ou ligeiramente certo (2 alunos) que a componente on-line aumente a sua motivação em relação
à disciplina.
Como aspectos positivos assinalados pelos alunos retivemos:
- a rapidez e o acesso facilitado aos materiais de apoio;
- a simplicidade de acesso e selecção de conteúdos;
- facilidade de comunicação com o docente.
Os aspectos negativos evocados foram:
- a falha momentânea e esporádica no acesso;
- dificuldade na sua exploração global;
- dificuldade em extrair alguns documentos.
Relativamente à manutenção de uma componente on-line da disciplina os alunos mostram-se favoráveis,
sobretudo porque permite o referido acesso facilitado aos materiais.
7. CONCLUSÃO

As características desta disciplina (4º ano da licenciatura, obrigatória para os alunos que fazem a opção
da área de pré-especialização em Psicologia do Trabalho e das Empresas, com 19 alunos inscritos),
faz com que habitualmente exista uma relação de proximidade entre alunos/docentes e alunos/alunos.
Isto significa que a possibilidade de acesso e distribuição dos materiais não é complicada, bem como a
partilha e difusão do que vai sendo construído ao longo do ano lectivo. Por outro lado, a taxa de sucesso
nesta disciplina é praticamente 100% e as possibilidades de contacto e estabelecimento de comunicação
com os docentes muito facilitada.
Todas estas questões inerentes às características desta disciplina fazem com que alguns benefícios
associados à existência de uma componente on-line não tenham sobressaído.
A experiência é avaliada globalmente como positiva, mas mais porque se encontrou um repositório fiel
para tudo o que era considerado importante para e pelos alunos.
Pensamos como trabalho futuro ser importante desenvolver outro tipo de materiais que, esses sim, sejam
encarados como uma mais valia face à componente (indispensável) presencial.
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UM PROJECTO DE “BLENDED LEARNING” EM ESTATÍSTICA APLICADA À PSICOLOGIA
(Leonor Lencastre)
1. BREVE DESCRIÇÃO DA DISCIPLINA
A disciplina de Estatística Aplicada à Psicologia I é uma disciplina da licenciatura em Psicologia da
Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade do Porto.
Esta disciplina do 1º ano faz parte do grupo de disciplinas de formação básica em Psicologia e encontrase em estreita ligação com outras disciplinas do plano de estudos em Psicologia, especialmente dirigidas
para a metodologia da investigação científica, como é o caso da disciplina de Métodos de Observação em
Psicologia, do 1º ano, e de Estatística Aplicada à Psicologia II, do 2º ano.
Pretende-se com esta disciplina que os alunos sejam capazes de:
- Compreender e utilizar vocabulário específico e dominar a linguagem própria da Estatística, fundamental
para a compreensão da literatura científica e para a redacção de relatórios de investigação
- Aplicar conceitos básicos da estatística descritiva e métodos simples da estatística inferencial –
seleccionando de forma crítica os procedimentos estatísticos mais apropriados e sabendo interpretar
os resultados
- Utilizar um programa de estatística em computador
Trata-se de uma disciplina anual, com uma carga horária semanal de 2 horas teóricas e 2 horas práticas,
sendo as primeiras de frequência facultativa e as últimas de frequência obrigatória.
As aulas práticas dividem-se em cinco turmas com cerca de 30 alunos cada uma e decorrem numa sala
com cerca de 20 computadores.
As aulas teóricas têm um formato de conferência, tendo ligar num anfiteatro, e para um grande grupo de
alunos.
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.
A avaliação desta disciplina é feita através de um exame final escrito e um trabalho prático obrigatório.
Pensa-se no futuro implementar uma tipo de avaliação mais distribuída.
O número de alunos inscritos no ano lectivo de 2004/2005 foi de 183, e o número de alunos avaliados foi
de 123. (% de Inscritos/Avaliados = 67,2%)
O número de alunos Aprovados nesse ano foi de 104, e o número de alunos avaliados foi de 123 (% de
Aprovados/Avaliados = 84,6%)
No ano lectivo de 2004/2005 esta disciplina teve uma componente on-line, para apoio das aulas teóricas
e das aulas práticas. Esta componente foi concebida e implementada pelo regente da disciplina com o
apoio do GATIUP - Gabinete de Apoio para as Tecnologias de Informação da Universidade do Porto, na
plataforma de gestão de ensino/aprendizagem WebCT.
2. PLANO DE ESTUDOS DA DISCIPLINA
Os principais conteúdos temáticos da disciplina de Estatística Aplicada à Psicologia podem dividir-se me
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cinco grandes capítulos:
I - Noções fundamentais
II - Estatística descritiva
III - Teoria das probabilidades
IV - Relação entre variáveis
V - Estatística inferencial
1 - Teoria da estimação
2 - Teoria das hipóteses
3 - Testes não paramétricos
O primeiro capítulo faz referência aos objectivos fundamentais da Estatística enquanto disciplina aplicada
à Psicologia, e salienta o papel da Estatística nas várias etapas do processo de investigação científica.
Introduz noções fundamentais como a noção de variável e a noção de amostra. Apresenta alguns sistemas
de classificação das variáveis, dando especial saliência ao que as permite distinguir quanto ao nível de
medida, bem como alguns sistemas de classificação das amostras.
Um segundo capítulo é dirigido a um dos ramos fundamentais da estatística que é a estatística descritiva.
Apresentam-se os principais procedimentos estatísticos a que se recorre quando se quer organizar e
caracterizar um conjunto de dados, começando por se falar nas distribuições de frequências, a que se
seguem algumas representações gráficas mais frequentes, e finalmente abordando as principais medidas
sumariantes no que se refere às seguintes propriedades descritivas: tendência central, dispersão, assimetria
e curtose.
O terceiro capítulo intitulado Teoria das Probabilidades é dado especial destaque à distribuição normal,
uma vez que esta distribuição teórica de probabilidades é encarada como o principal modelo no que se
refere às características físicas e a grande parte das variáveis psicológicas.
O quarto capítulo aborda o tema da relação entre variáveis introduzindo a análise de dados bivariados.
Apresenta a noção de correlação linear e um coeficiente especialmente desenvolvido para a sua medição
– o coeficiente de correlação momento produto de Pearson. Para além deste coeficiente de correlação
aborda outras medidas da relação entre variáveis, algumas delas desenvolvidas a partir do coeficiente
de correlação momento produto de Pearson e outras baseadas noutros conceitos. A regressão linear é um
tema indissociável do da correlação linear, e como tal neste capítulo é-lhe dada a devida saliência.
O quinto capítulo é dedicado à estatística inferencial. Inicia-se com a teoria da estimação, onde se analisa
a noção de distribuição amostral e se mostra os procedimentos mais habituais para fazer estimativas,
dando especial destaque ao método da definição dos intervalos de confiança. A teoria das hipóteses
é uma segunda parte deste capítulo que apresenta o racional dos testes de significância, apresenta os
procedimentos estatísticos para analisar a diferença de médias, a diferença de variâncias e de coeficientes
de correlação. A questão dos erros de decisão é focada com pormenor. Um último ponto deste capítulo é
dedicado à introdução dos testes não paramétricos.
3. RAZÕES DA ADESÃO AO E-LEARNING
Apresentam-se de seguida as principais razões que levaram à adesão ao Projecto de E-learning:
• Produzir conteúdos científicos e construir materiais de apoio
• Melhorar a compreensão de conceitos mais complexos
• Motivar os estudantes para a disciplina
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• Complementar e dinamizar as aulas presenciais
• Promover a interacção e colaboração entre o professor e os estudantes e entre os estudantes
• Promover a autonomia e a gestão do processo de ensino/aprendizagem
• Promover uma atitude mais activa, responsável, crítica e criativa na construção do conhecimento (não
se limitando a ouvir e tirar notas)
• Responder melhor às necessidades dos trabalhadores estudantes (que em geral apresentam dificuldades
em termos de horário e de deslocação)
• Melhorar o apoio aos alunos com necessidades educativas especiais (deficiência visual - documentos
em suporte informático)
• Melhorar a gestão dos conteúdos/materiais
4. ESTRUTURA DA PÁGINA PRINCIPAL DA DISCIPLINA NA PLATAFORMA WEBCT
Tendo consciência da importância do aspecto gráfico da componente on-line da disciplina no processo
ensino/aprendizagem foram tidos em conta variados aspectos que têm a ver com as cores a utilizar, o
tipo e forma dos ícones, que no caso foram especialmente concebidos para a disciplina, a disposição dos
diferentes elementos na página, os títulos, expressões e frases a utilizar.
A plataforma WebCT dá uma grande liberdade em termos de “design”, permitindo ao professor criar uma
identidade própria para a disciplina e ter em conta factores relacionados com a percepção que podem ter
implicações no processo de ensino/aprendizagem.
Esta é em nosso entender uma grande vantagem desta plataforma sobre outras plataformas que são muito
mais “formatadas”, e não deixam quase nenhum espaço ao professor para a criação.
Apresenta-se em seguida a página principal concebida para a disciplina de Estatística Aplicada à
Psicologia.
A página principal é composta por ícones com títulos (botões) que contêm informação sobre aspectos
essenciais.
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Faz-se de seguida uma breve descrição de cada um desses pontos:
Objectivos - Objectivos da disciplina
Temas – Temas 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
Link de Interesse – Apresenta a ligação ao site do projecto ALEA - Acção Local de Estatística Aplicada
– que disponibiliza materiais de apoio ao Ensino da Estatística
Correio – Para comunicar através do e-mail
Inquérito Pedagógico – Inquérito elaborado pelo GATIUP com o objectivo de avaliar a experiência dos
alunos com esta disciplina on-line.
Apresentações aulas – Concentram-se aqui os principais conteúdos de apoio, quer às aulas teóricas quer
às aulas práticas, bem como outros materiais necessários como as tabelas e os formulários
5. DESCRIÇÃO DOS MÓDULOS COLOCADOS ON-LINE
Uma faceta fundamental do e-learning refere-se à produção de conteúdos científicos e sua divulgação
na Internet.
Houve uma grande preocupação em conceber materiais de apoio para os diferentes temas do plano de
estudos da disciplina. Foi esse o objectivo principal durante este ano lectivo.
Para apoio ao primeiro capítulo do plano de estudos da disciplina – Noções Fundamentais - foram criados
três módulos de conteúdos: um relativo às noções introdutórias sobre os objectivos da estatística, a sua
relação com a investigação científica, a noção de variável e os sistemas de classificação das variáveis;
outro relativo às noções de população e de amostra e aos processos de amostragem; e outro ainda sobre
a classificação das amostras.
Ao segundo capítulo - Organização dos Dados, Representações Gráficas e Medidas Sumariantes de
Tendência Central, Dispersão, Assimetria e Curtose - foram dedicados quatro módulos.
Para o terceiro capítulo desenvolveu-se um módulo específico para a Distribuição Normal.
No quarto capítulo – Relação entre Variáveis - para além de um módulo sobre a Correlação este capítulo
dispõe ainda de dois módulos: um relativo à Regressão Linear e outro relativo aos Coeficientes de
correlação especiais.
Para o último capítulo mais dirigido para a Estatística Inferencial elaboraram-se quatro módulos. Um
relativo às Teoria da estimação e três módulos no que se refere à Teoria das Hipóteses: um para conceitos
e etapas fundamentais de um teste de hipóteses; para a análise das diferenças de médias; e outro para a
análise das diferenças de outras estatísticas.
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Os Módulos de Conteúdos subdividem-se em dezassete módulos temáticos que apresentam os diversos
temas do plano de estudos da disciplina.
• Os temas desses módulos são:
2. Objectivos da estatística e sistemas de classificação de varáveis
3.e 4. População, amostra e processos de amostragem
5.Organização Dados e representações gráficas
6.Continuação Organização Dados e Quantis
7.Tendência Central
8.Dispersão, Assimetria e Curtose
9.Distribuição Normal
10.Correlação
11.Regressão
12.Coeficientes Correlação Especiais
13. e 14. Estimação
15. Teoria Hipóteses
16. Análise da diferença de médias
17. Análise da diferença de outras estatísticas
• Cada módulo é numerado de acordo com a ordem dos temas no plano de estudos e pode corresponder
a uma ou a mais aulas
• Cada módulo consiste numa apresentação do tema acompanhada por problemas resolvidos, bem como
por “outputs” do programa SPSS (em PowerPoint)
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Os Materiais – Subdividem-se nos seguintes pontos que apresentam materiais fundamentais para as
aulas práticas:
- Questionário - objecto de análise nas aulas práticas
- Dados2004_05 - Base de dados construída no SPSS relativa ao questionário anterior
- Apresentação prática 3 - Informação sobre o funcionamento do programa SPSS
- Fichas de Exercícios - Oito fichas com situações problema e exercícios para trabalhar nas aulas
práticas
As Tabelas – Subdividem-se 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
- Tabelas Coeficiente de Correlação
O Formulário – Subdivide-se 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
6. ESTRATÉGIA DE INTEGRAÇÃO DA COMPONENTE ON-LINE
A componente on-line foi desenvolvida numa perspectiva de complemento ao ensino presencial, num
regime híbrido presencial e à distância “blended-learning”.
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Apresentam-se de forma esquemática as principais estratégias utilizadas no processo de ensinoaprendizagem relativo a esta disciplina:
• Em cada aula o professor faz uma pequena apresentação dos temas que estão disponíveis on-line
e responde directamente às dúvidas e problemas colocados pelos alunos, procurando criar um clima
favorável à interacção
• Os alunos entram em contacto com os temas o mais cedo possível e o mais tempo possível, de forma
a criar espaço para a reflexão e para o pensamento crítico, de acordo com um modelo de ensino mais
activo e menos expositivo.
• Procede-se à disponibilização exclusiva dos materiais on-line, inseridos na plataforma WebCT,
deixando de fornecer quaisquer documentos em suporte de papel
• A resolução de situações problema é uma actividade proposta nas aulas presenciais a que os alunos
responderam individualmente ou em grupo, e é continuada fora das aulas presenciais. O trabalho em
grupo é incentivado de forma a potenciar a aprendizagem colaborativa, levando à co-construção de
conhecimento
• Incentiva-se a realização de pesquisas na Internet, a procura de “sites” relacionados com os temas
estudados e a exploração de outros sugeridos na plataforma de e-learning de forma a favorecer uma
atitude de pesquisa, de autonomia na aprendizagem
• Fazem-se pedidos frequentes de ideias e sugestões aos alunos, no sentido de melhorar a componente
on-line da disciplina, para implicar e responsabilizar mais os estudantes pela sua aprendizagem.
• Estimula-se a colocação de questões e de dúvidas
• Procura-se criar um clima de apoio para promover a participação dos alunos, a reflexão e o discurso
crítico explorando especialmente questões práticas relacionadas com a aplicação dos temas apresentados
nas situações problema.
É importante salientar o papel do professor na gestão da aprendizagem, devendo funcionar como um
facilitador da aprendizagem, assumindo para além dos papéis de organizador da disciplina, o de instrutor
directo, e o de facilitador do discurso. O professor deve ser um gestor da aprendizagem.
Nesse sentido procurou-se criar um clima de apoio para promover a participação dos alunos, a reflexão
e o discurso crítico explorando especialmente questões práticas relacionadas com a aplicação dos temas
apresentados nas situações problema.
Pensamos que este tipo de actividades podem levar a uma aprendizagem de nível profundo e ao
desenvolvimento de competências de nível superior.
No fim das aulas pede-se aos alunos para responderem a um questionário relativo à avaliação da
componente on-line da disciplina e que foi elaborado pelo GATIUP.
7. DESCRIÇÃO DA UTILIZAÇÃO DOS ALUNOS FORNECIDA PELA PLATAFORMA
Os dados de utilização da plataforma foram os seguintes:
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8. RESULTADOS DO INQUÉRITO PEDAGÓGICO
Apresentam-se aqui os resultados do questionário on-line relativo à avaliação da componente on-line da
disciplina.
Esta é uma forma de avaliação que recorre à percepção dos estudantes e que pode por isso não coincidir
com a realidade. No futuro seria importante pensar noutras forma de avaliação alternativas.
Só 23 dos 194 alunos inscritos responderam - 11,86%. Apesar do diminuto número de respostas
apresentam-se de seguida algumas percentagens:
- Relativamente à frequência do acesso há 65,2% que acedem semanalmente à plataforma.
- A Casa é o local de acesso mais frequente (95,7%) seguido da Faculdade (73,9%).
- A maioria dos alunos utiliza o computador para fazer pesquisas (91,3%) e para usar o e-mail
(91,3%).
- 82,6% dos alunos consideram que possuem um nível médio de conhecimentos de informática.
Apresentam-se também percentagens de respostas 5 e 4 (numa escala de 5 pontos, em que 5–Muito
Certo e 1-Falso) relativas a alguns itens do inquérito:

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 e comodidade de acesso à informação
– a disponibilidade permanente
– a preservação da integridade dos materiais
– a organização dos materiais
– a facilitação do estudo
– a actualidade da informação
– poder de escolha
– uma melhor gestão do tempo
– desejo de mais disciplinas com componente on-line
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9. PLANOS PARA UM PRÓXIMO PROJECTO
Depois deste ano essencialmente dedicada à produção de conteúdos, pensamos para o próximo ano dirigir
a atenção para a exploração das seguintes funcionalidades da plataforma WebCT:
– construção de testes de auto-avaliação, que tem papel importante na monitorização da
aprendizagem
– utilização do correio electrónico da plataforma de forma sistemática (divulgação de avisos e
mensagens, por ex: de acolhimento ao curso; comunicação entre membros de grupos de trabalho)
– concepção de algumas actividades pedagógicas que explorem o potencial de outras ferramentas de
comunicação de que a plataforma dispõe em especial o fórum de discussão (discussões orientadas;
debates e apresentações de trabalhos); o facto do fórum de discussão ser uma ferramenta de comunicação
assíncrona, não ser em tempo real, favorece a reflexão.
Seria muito desejável envolver os estudantes na construção de materiais.
Essas actividades serão concebidas tendo em mente que:
• As tecnologias multimedia e da Internet devem ser utilizadas à luz de uma perspectiva construtivistacolaborativa do ensino/aprendizagem, que dá ênfase às dimensões cognitiva e social, com o objectivo de
melhorar a qualidade na educação. Tentará desenvolver-se nos alunos uma concepção de aprendizagem
de nível profundo, que enfatiza a atribuição de significado à informação e a sua integração em estruturas
de conhecimento anteriores, por oposição a uma abordagem de nível superficial que favorece a
reprodução da informação e faz especial apelo à memorização. As actividades do professor em termos
de metodologia de ensino/aprendizagem são determinantes da concepção de aprendizagem que os
estudantes irão desenvolver.
• Para além dos conhecimentos é fundamental pensar nas competências que se quer desenvolver nos
alunos
A questão da avaliação da disciplina deve merecer especial atenção num próximo projecto.
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A UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA WEBCT DA UNIVERSIDADE DO PORTO COMO
FERRAMENTA PARA A CONSTRUÇÃO DE COMPETÊNCIAS NA CADEIRA DE SISTEMAS DE
PRODUÇÃO DA LICENCIATURA EM CIÊNCIAS DO MEIO AQUÁTICO DO ICBAS-UP
(José Fernando Magalhães Gonçalves)
1. IDENTIFICAÇÃO DA DISCIPLINA
Nome: Sistemas de Produção
Semestral: 2º semestre
Plataforma: WebCT
N.º Alunos: 4
Docente: José Fernando Magalhães Gonçalves
2. CONTEXTUALIZAÇÃO
Esta disciplina é ministrada durante o 2º semestre, sendo constituída por duas aulas teóricas de uma
hora e uma aula prática de duas horas por semana, perfazendo um total aproximado de 18 horas de aulas
teóricas e 18 horas de aulas práticas (8 semanas). Tratou-se do 1º ano de funcionamento de uma nova
cadeira que assumiu os mesmos objectivos das cadeiras (Sistemas de Produção I e II) que lhe deram
origem (proporcionar aos alunos formação especializada nas técnicas de cultivo comercial das espécies
aquáticas que mais contribuem para a produção nacional e internacional) e foi por motivos da redução
da carga horária sujeito a uma “compressão”. Uma cadeira anual com 32 semanas e um total de 160
horas (teóricas + práticas) passou para 36 horas. Vocacionada para a aplicação prática do conhecimento
científico na área da Biologia Aquática, a Licenciatura em Ciências do Meio Aquático (CMA), tem
sido periodicamente revista no seu conteúdo curricular (1999 e 2002), de forma a tentar acompanhar
a evolução dos conhecimentos científicos e tecnológicos, as necessidades do mercado de trabalho, a
redução das cargas horárias e finalmente a uniformização tendencial das políticas do ensino superior a
nível europeu (Protocolo de Bolonha).
Nas cadeiras de Sistemas de Produção I e II, as aulas teóricas implicavam um envolvimento presencial e
foram planeadas para serem do tipo expositivo utilizando como recursos sistemas de retro-projecção de
acetatos, o projector multimédia e o leitor de vídeo/CD. Para incrementar a eficácia da aprendizagem e
uma maior participação e interesse dos alunos, contamos com a colaboração, em matérias específicas, de
colegas de outras unidades orgânicas da Universidade do Porto bem como de profissionais da indústria,
o que acreditamos contribuiu de forma muito importante para a melhoria da qualidade dos respectivos
conteúdos.
As matérias dadas nas aulas teóricas foram acompanhadas ao longo do curso de aulas práticas,
normalmente com animais aquáticos e em ambiente empresarial. Estes trabalhos práticos foram possíveis
porque o número de alunos da licenciatura é normalmente reduzido no último ano (10 a 12), o que
permite montar logísticas simples para deslocação a diversas instalações públicas e privadas do sector,
e com as quais mantemos convénios de colaboração, para a realização de actividades pedagógicas. O
curso acompanhou ainda os eventos que ocorrem nas maternidades e/ou estações de engorda, onde os
estudantes participaram das suas actividades (Selecção e marcação de reprodutores, operações de desova,
vacinação, captura, calibragem, desinfecção, etc.). O contacto com os seres vivos, das suas exigências e
problemas específicos durante a manipulação/experimentação, o contacto com materiais, instrumentos
e técnicas relacionados com a espécie em estudo são, a nosso ver imprescindíveis para desenvolver
competências em futuros profissionais da área da produção aquática.
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Aulas teórico-práticas permitiram comparar as diferentes alternativas para problemas comuns às
diferentes unidades e desta forma exercitar os alunos na busca das melhores metodologias de intervenção.
Realizaram-se habitualmente 3 a 4 aulas teórico-práticas durante cada semestre.
Com excepção de um ou outro estudante do programa ERASMUS, a disciplina apresentou sempre
elevados índices de participação em todas as suas componentes pelo que, em quase 20 anos de docência
(8 como responsável) temos uma taxa de sucesso de 100% de aproveitamento na conclusão do ano
lectivo, com uma nota média próxima dos 14 valores, valor semelhante à média obtida pelos estudantes
no conjunto das cadeiras da licenciatura.
3. MOTIVAÇÃO
O programa da cadeira de Sistemas de Produção foi por motivos da forte redução da carga horária
encarado de duas formas: em abstracto, focando apenas os conceitos a ensinar, ou concentrandonos nos interesses dos alunos e naquilo que poderão ser as suas necessidades no campo da aplicação
prática. Ao longo dos anos em que leccionamos a nossa preocupação foi sempre a de perceber quais
as questões fundamentais específicas para cada um dos diferentes grupos de alunos, daí a necessidade
de organizar as matérias de modo mais flexível e adaptado. O apelo a metodologias mais participativas
foi, pois, uma resultante natural do desenvolvimento desse desejo. Com o advento da sociedade digital
apareceram novos paradigmas na área da educação e da formação, tal como a formação ao longo da
vida, como factor fundamental na estabilidade do indivíduo no mercado de trabalho. Tornou-se então
decisivo conceber soluções de E-learning que flexibilizassem o acesso aos recursos de aprendizagem
(qualquer sítio, qualquer hora) implantando estratégias pedagógicas adequadas a uma aprendizagem mais
eficaz. Contudo, a utilização dessas metodologias não é simples, exigindo uma grande preparação e,
por vezes também, meios implicando elevados custos e execução complexa. Esta dificuldade inicial
foi parcialmente ultrapassada quando, no âmbito do programa de Educação Contínua da Universidade
do Porto, frequentamos o Curso de Novas Tecnologias na Educação organizado pela GAEDIST – UP,
durante os meses de Maio, Junho e Julho de 2002.
Assim, a motivação e expectativa inicial relativamente ao projecto foram:
a) Desenvolver uma estratégia pessoal de liderança em metodologia de ensino no contexto da
licenciatura, permanecendo no escalão mais elevado da classificação/avaliação pedagógica atribuída
pelos alunos.
b) A necessidade de reformar recursos educativos, utilizando tecnologias e formas de comunicação
mais actuais, inovando a qualidade de ensino.
c) Aumentar interacção aluno-professor, possibilitando o acesso a mais informação o que, em paralelo
com as aulas teóricas e as deslocações a unidades de produção ganha expressão aproximando, desta
forma, os alunos da realidade profissional.
d) Oportunidade de ultrapassar dificuldades no domínio de tecnologias informáticas.
e) Adquirir experiência para criar um curso e/ou organizar um Congresso on-line de Produção Aquática,
para as comunidades de língua portuguesa.
4. OBJECTIVOS
No desenvolvimento do projecto pretenderam-se desenvolver conteúdos de modo a que a quantidade de
informação disponível fosse superior às necessidades pedagógicas da cadeira e estivesse bem organizada
de forma a servir como elemento estrutural de consulta tanto a nível teórico como prático. Assim, foi
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objectivo:
a) Desenvolver conteúdos de apoio para todas as unidades lectivas e facilitar a sua distribuição.
b) Focalizar a avaliação da aprendizagem numa modalidade “mais contínua”, simulando on-line o
ambiente empresarial.
c) Desenvolver e dinamizar ferramentas de comunicação síncronas.
5. MODELO/ESTRATÉGIA
A plataforma WebCT foi utilizada como complemento à componente presencial da disciplina, criandose assim uma espécie de modelo misto de ensino. Com o apoio do GATIUP foi organizada uma página
articulada com os seguintes itens (Fig. 1):
a) Avisos - Esta função permite visualizar o catálogo de informações/notícias prementes da disciplina
e/ou do ICBAS, quando tal se justifique.
b) Ficha da disciplina - Ecrã de acesso à caracterização da unidade curricular na Licenciatura em
Ciências do Meio Aquático do ICBAS-UP.
c) Calendário - Ecrã de acesso à calendarização da unidade curricular (Aulas teóricas, práticas, visitas
técnicas…).
d) Programa - Esta função permite visualizar os objectivos, programa e estratégia pedagógica da
cadeira de forma detalhada.
e) Aulas - Área privilegiada para o aluno visualizar as lições da cadeira. Nesta página encontra os
documentos de apoio às aulas (folhetos de diapositivos PowerPoint e textos associados) em formato
PDF.
f) Bibliografia - Esta função permite visualizar as referências bibliográficas fundamentais da cadeira.
g) Documentos de Apoio - Ecrã de acesso aos textos disponíveis para leitura e impressão e que dizem
respeito à temática da disciplina, mas não estão atribuídos a nenhuma aula em particular.
h) Testes & relatórios - Esta função permite visualizar um exemplo de exame final e de relatório (a
efectuar depois de aula prática) que constituem a base da avaliação.
i) Notas - Ecrã de acesso às classificações obtidas durante o ano lectivo.
j) Links de interesse - Área privilegiada de informação acerca de páginas da net com informação
relevante para a disciplina.
k) Eventos & Notícias - Área privilegiada de informação diversa (Conferências, congressos, seminários,
exposições, feiras,...novas edições de livros e revistas, bolsa de emprego...).
l) Fórum - Área privilegiada para colocação de dúvidas e questões ao professor.
m) Correio - Esta função permite contactar com o professor fora das sessões presenciais ou on-line de
forma a ultrapassar questões que possam ir surgindo no decurso do auto-estudo.
n) Chat - Ferramenta de comunicação em tempo real, com horário pré definido.
o) Direitos de autor - Ecrã de acesso às regras de utilização dos conteúdos da cadeira.
Quanto à estratégia de integração on-line/off-line foi a seguinte:
a) Todos os conteúdos (acetatos/diapositivos) utilizados na componente presencial foram exclusivamente
fornecidos através da componente on-line. Os conteúdos foram disponibilizados de acordo com a sua
abordagem presencial.
b) Este material possuía em geral conteúdo mais desenvolvido do que o utilizado na componente
presencial.
c) Colocação na página de avisos relativamente ao funcionamento específico de algumas aulas ou das
condições de deslocações a unidades industriais.
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d) Criação de fóruns de discussão temáticos.
e) Durante o desenvolvimento do projecto os alunos foram convidados a fornecer conteúdos para a
página, nomeadamente elaborando comentários para os data-show.
Os pontos fortes deste modelo em nossa opinião residiam na expectativa de poder vincular os alunos
a uma utilização regular da página da disciplina, contribuindo com a elaboração dos comentários
(apontamentos das aulas) para a construção do conteúdo. A componente de auto-estudo poderia desta
forma ser fortemente implementada. Um outro aspecto importante é a possibilidade de desenvolver uma
relação mais eficaz professor/aluno, acompanhando e orientando melhor os percursos de aprendizagem.
Acresce que a disponibilidade de ferramentas que permitem contactar com o professor fora das sessões
presenciais ou on-line, de forma a ultrapassar questões que possam ir surgindo no decurso do autoestudo, podem ser decisivas para a eficácia.

Figura 1 – Página inicial do portal de E-learning da Universidade do Porto, utilizado como ferramenta de
ensino no ano lectivo 2004/2005 pela cadeira de Sistemas de Produção.

O principal ponto fraco deste modelo tem a ver com a utilização eficaz destas tecnologias que não é
simples, exigindo uma grande preparação e meios implicando elevados custos e execução complexa.
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6. ORGANIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO
O curso foi concebido e estruturado durante o 1º semestre de 2004, pelo docente responsável da disciplina
com o auxílio do GATIUP (Dra. Margarida Amaral). Os alunos inscritos na cadeira, após registo, acederam
sem qualquer limitação aos respectivos conteúdos.
A organização e implementação da estrutura do curso foram complicadas, por exigirem uma grande
disponibilidade de tempo e razoáveis conhecimentos técnicos sobre a plataforma. Por outro lado a
reorganização do curriculum no ICBAS-UP e a redistribuição do serviço docente alterou drasticamente
a duração da disciplina pelo que para uma cadeira com apenas 8 semanas concluímos não ser possível
corrigir estratégias, tendo assumido que neste primeiro ensaio com a plataforma seria pelo menos
importante que os conteúdos especificamente elaborados pelos autores (alguns dependiam de Professores
convidados) estivessem atempadamente disponíveis em formato pdf permitindo ao aluno a sua impressão.
A implementação desta opção foi importante pois praticamente não existia material de apoio às aulas em
formato electrónico.
Os documentos foram sendo disponibilizados no decurso do semestre e organizados por 3 grupos distintos:
i) documentos referentes a aulas; ii) documentos complementares de apoio às aulas; iii) documentos de
informação.
7. RESULTADOS
Foram desenvolvidos durante o projecto conteúdos de apoio para todas as unidades lectivas mas não
foi possível desenvolver e dinamizar ferramentas de comunicação síncronas, uma das mais poderosas
ferramentas das novas tecnologias.
A avaliação global do projecto é positiva, contudo os objectivos ficaram muito aquém do inicialmente
previsto pelos seguintes motivos:
a) Existência prévia de pouco material de apoio às aulas em formato electrónico.
b) Ausência de apoio logístico, ao nível da disciplina, pelo facto de não existirem quaisquer recursos
humanos disponíveis o que impede por exemplo de se discutirem conteúdos e estruturas a dar à
disciplina.
c) Poucos alunos a frequentar a cadeira o que desmotiva “um pouco” o docente a investir nesta
tecnologia de ensino.
d) Reorganização das cadeiras e redistribuição do serviço docente no ICBAS que alterou planos iniciais
devido a um acréscimo de serviço docente e à diminuição do tempo lectivo da cadeira.
e) Dificuldades no domínio de tecnologias informáticas por parte do docente.
8. CONCLUSÃO
A escassa duração lectiva da cadeira não permitiu que os aspectos mais interessantes da construção
de materiais para a promoção da aprendizagem pudessem ser implementados. Tratou-se de um enorme
esforço a que não corresponderam os alunos com os desafios à participação, que lhes foram colocados.
Na realidade também não é possível esperar muita participação voluntária de alunos que começam o
semestre a planear o seu estágio profissional (que se vai iniciar daí a 2 meses) e portanto cujo objectivo
legítimo é concluir rapidamente o seu plano de estudos, investindo muitas vezes em cadeiras onde têm
mais dificuldades.
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Esta experiência provocou uma reflexão profunda sobre as metodologias de ensino/aprendizagem,
tendo concluído da necessidade de alterar a estratégia. Assim, vamos incluir no curso uma componente
mais interactiva que em associação com outra disciplina da qual sou responsável permitirá melhorar a
participação e a compreensão de alguns conceitos de produção aquática mais complexos.
A inclusão no curso de uma nova componente educativa que consiste numa ferramenta informática que
simule um “jogo de empresas” num ambiente de produção aquática, permitirá ao aluno seguir a evolução
das suas decisões estratégias nos resultados operacionais de uma aquicultura (Produção, crescimento,
vendas, abastecimentos, estatísticas, etc.). O objectivo é criar energias, promover o relacionamento pessoal,
exercitar o raciocínio, tendo sido concebido com o intuito de tornar a formação mais eficaz, interactiva e
interessante. Consiste em simular, numa piscicultura “virtual”, algumas etapas (ou todas) da vida de uma
empresa. Os participantes assumem os papeis dos responsáveis de diversas funções dentro da empresa
(chefe de produção, gestor, director de marketing…). Durante o jogo os participantes terão de estabelecer
estratégias, tomar decisões, ou seja, agir para fazer evoluir a empresa (ou a estrutura que está em foco),
reagir a diversos incidentes, procurar soluções. Esta técnica permite que os participantes se familiarizem
com instrumentos de gestão e, também, que analisem as suas atitudes, os seus comportamentos em acção.
Com este instrumento pedagógico, que estamos a implementar desde o início deste ano lectivo, pensamos
face ao panorama actual dos nossos conteúdos, desenvolver um aspecto inovador e de forte motivação,
que pode contribuir positivamente para o desenvolvimento de competências.
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CASO DE ESTUDO DE “PATOLOGIA”
(Carlos Lopes)
1. CONTEXTUALIZAÇÃO
A disciplina de Patologia é anual. É leccionada no 3º ano da licenciatura em Medicina, tem três
objectivos principais: aprender a ver (alterações morfológicas e funcionais), saber interpretar à luz do
conhecimento actual e com metodologias de leitura e de discussão apropriadas; descrever em linguagem
escrita e falada as alterações observadas e interpretadas; aprender a metodologia de investigação em
medicina, tanto para realizar diagnósticos e tratar doentes, como para elaborar e concretizar projectos de
investigação científica. Em resumo, o seu grande objectivo geral é o estudo da vida nas suas múltiplas
formas de expressão, da “normalidade” à “doença”.
O ensino da Patologia, que é uma disciplina anual, utiliza as seguintes acções pedagógicas:
a) Aulas Interactivas (AIT), de índole teórica, mas com indicação de questões e problemas sobre os
quais os Alunos são interpelados
b) Aulas com Aprendizagem Baseada em Casos (ABC), onde são apresentados casos clínicos aos
Alunos e com eles é desenvolvida toda a metodologia de investigação clínica e abordagem em ordem
à formulação de diagnósticos diferenciais e à opção por um diagnóstico definitivo.
c) Aulas Práticas (AP) onde são apresentados documentos com alterações morfológicas, moleculares e
funcionais para que os Alunos aprendam a ver e a descrever.
d) Ensino a distância, através do fornecimento de documentos de estudo aos Alunos (artigos de revistas
médicas ou imagens demonstrativas de patologia). Esta aprendizagem é posteriormente avaliada de
duas formas: autoavaliação e avaliação classificativa com peso na classificação final.
e) Avaliação – Definiram-se duas formas de avaliar a aprendizagem: avaliação contínua e avaliação
final. A avaliação contínua utiliza dos documentos fornecidos aos Alunos para estudo em casa e baseiase no relato escrito dos mesmos e na discussão feita em aulas práticas. A avaliação final é escrita,
permite a utilização de documentos de consulta e engloba uma componente prática (40%) e uma
componente teórica (60%)
Antes de integrar o Projecto E-learningUP|2003, houve duas estratégias de ensino diferentes: antes de
2001 e entre 2001 e 2003. Antes de 2001, o ensino era da responsabilidade de outra equipa docente e
baseava-se no modelo tradicional de aulas teóricas magistrais e aulas práticas com microscópio. Entre
2001 e 2003, a regência foi entregue a nova equipa docente que, desde o início definiu algumas bases
para a concretização do binómio ensino/aprendizagem.
a) Valorização da aprendizagem baseada na pesquisa e na consulta bibliográfica para a solução de
problemas concretos, em detrimento da aprendizagem baseada na memorização
b) Valorização da leitura e discussão de artigos científicos publicados em revistas indexadas, em
detrimento da hipervalorização do livro de texto do tipo livro único.
c) Valorização de aulas inter-activas com participação activa dos Alunos em detrimento de aulas
teóricas magistrais.
d) Valorização do uso da internet pelos Alunos, como ferramenta de trabalho indispensável ao estudo e à
aprendizagem, dada a facilidade de acesso ao conhecimento aí disponível e, sobretudo, à possibilidade
de interacção activa dos Alunos entre si e destes com os Docentes.
A concretização das bases referidas deu origem a novas modalidades de ensino, nomeadamente à
concretização do recurso à informação on-line.
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• Antes de integrar este projecto, logo a partir de 2001, a equipa docente decidiu:
a) Disponibilizar na net, on-line, o conteúdo pedagógico das aulas AIT, ABC e práticas, com antecedência
de alguns dias em relação ao horário programado, para que os Alunos pudessem “preparar” a aula a fim
de participarem activamente na mesma.
b) Disponibilizar problemas concretos, sob a forma de imagens de lesões e de histórias clínicas, para
os Alunos resolverem em casa.
c) Utilizar os problemas disponibilizados para desenvolver e testar um processo de avaliação
contínua.
d) Criar um “forum”, isto é, um espaço para alunos e professores trocarem impressões e ideias sobre
tudo o que entendessem ser necessário.
2. MOTIVAÇÃO
• A motivação para aderir ao projecto tem os seguintes fundamentos:
a) Resultados positivos com a experiência acumulada
b) Reconhecimento cada vez maior da importância da comunicação via net em todas as suas vertentes,
nomeadamente no desenvolvimento e aperfeiçoamento de metodologias interactivas de aprendizagem.
c) Perspectiva de progresso para interacção com outras actividades similares, da Universidade do Porto
e outras, com abertura de acesso a cursos de patologia de qualidade dados em outras universidades,
sobretudo europeias e americanas.
d) Lançamento de bases para uma futura cooperação com as universidades dos PALOP
• As expectativas iniciais foram, essencialmente, as seguintes:
a) Participação activa, espontânea e interessada dos Alunos, para que a consulta ao site fosse um hábito
desejado e feliz, porventura lúdico, e não uma obrigação imposta
b) Melhoria dos níveis (qualidade e quantidade) de participação dos Alunos nas aulas, nomeadamente
nas aulas práticas onde o tempo disponível (duas horas) e o número de Alunos (não mais que 20)
tornasse mais fáceis e proveitosas as discussões.
4. OBJECTIVOS
• Os grandes objectivos permanecem os que se definiram desde o início e que se podem resumir assim:
a) Utilização da net como a ferramenta de trabalho, por excelência, neste século
b) Desenvolvimento da aprendizagem, com base em métodos que privilegiem a boa solução de
problemas concretos do exercício diário da prática médica
c) Aperfeiçoamento do diálogo interactivo, em aulas convencionais e na net, como bom método de
aprendizagem
d) Desenvolvimento de metodologias de avaliação contínua através da net, com base na capacidade de
bem solucionar os problemas.
e) Comunicação com outras Universidades e outros cursos, os avançados da Europa e dos EUA, e os
ainda em desenvolvimento como são dos PALOPs
•A monitorização dos objectivos está em curso e depende muito da capacidade real de acesso dos Alunos
à plataforma, sem os constrangimentos que resultam do ter ou não computador na Escola ou em casa e
da facilidade de estudo em grupo ou individual. Foram essencialmente três as vertentes em que assentou
a monitorização:
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a) Grau de adesão e sustentabilidade da mesma
b) Qualidade e tempo das respostas que mais não eram que modalidades de solução dos problemas
colocados
c) Grau e qualidade da participação interactiva nas aulas práticas
• Ainda não houve grandes alterações aos objectivos. A velocidade da sua concretização é que teve de ser
menor que o previsto, por duas razões fundamentais:
a) Dificuldade e alguma resistência, mais que a esperada, dos Alunos ao acesso a computador
b) Algum “conflito de interesses” com outras disciplinas do ano, dada a inexistência de coordenação
pedagógica suficiente transversal ao ano.
5. MODELO/ESTRATÉGIA
• A estratégia usada foi:
a) Colocar na net toda a informação preparada para todo o tipo de aulas antes de elas serem ministradas.
As aulas tornar-se-ão, assim, fonte de resposta a questões e dúvidas suscitadas por estudo prévio, e não
uma escuta passiva e distante do que o professor expõe
b) Foi também estratégia disponibilizar informação útil e correlacionada com o conteúdo das aulas
publicada em revistas indexadas, escrita em inglês. Para “obrigar” à sua leitura, esses artigos são
objecto de avaliação na net (perguntas de escolha múltipla) e nas aulas práticas. Esta avaliação tem
duas finalidades complementares: auto-avaliação umas vezes; e com influência na classificação final
outras vezes.
c) Todo este volume de informação é dado aos Alunos, numa lógica de os “mergulhar” nos problemas
e na procura das melhores soluções, sem grande preocupação em saber se já têm ou não as bases para
a compreensão teórica e aprendizagem de todo o conteúdo informativo. Se essas bases existirem, tanto
melhor. Se não existirem, caberá aos Alunos procurá-las, ou por esforço pessoal ou recorrendo aos
docentes.
• A integração on-line/off-line procurou ser global. Isto é, pretende-se que o off-line seja o espaço e o
momento para sedimentar o conhecimento e valorizar os exercícios e problemas práticos disponibilizados
no on-line.
• Os pontos fortes da estratégia usada, essencialmente dirigida para os Alunos, foram:
a) Valorizar a aprendizagem em detrimento da memorização a que os Alunos estão habituados.
b) Perceber, na cabeça dos Alunos, que a avaliação final, a nota, é um meio e não um fim. A avaliação
feita em casa, através da net, mostrou que os Alunos aprendem durante a avaliação.
c) Transformar as aulas, sobretudo as práticas, em forum de discussão
d) Ensinar a superar o estigma do livro de texto em favor da consulta de revistas indexadas.
e) “Obrigar” a ler inglês através dos artigos fornecidos
f) Começar a semear a ideia, entre os Alunos, de que a prática médica é resolver problemas e não ter
conhecimentos teóricos memorizados.
• Os pontos fracos foram os seguintes:
a) Dificuldade de acesso dos Alunos a computador. A Escola não dispõe de aulas em que Aluno possa
dispor de um computador, o que ainda não permitiu realizar aulas em que o diálogo com um pequeno
grupo de Alunos fosse possível quando necessário.
b) Inexistência de material de informática e de espaço, na Escola, para a equipa docente trabalhar. O
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trabalho acabou por desenrolar-se em cada de cada um, com os meios de que cada um dispunha
c) “Resistência” de Alunos a novas metodologia de estudo
d) Dificuldades de cooperação entre as diferentes disciplinas do ano.
e) Poucas disciplinas interessadas no processo, o que dificulta a cooperação entre docentes, que pode
ser necessária e desejável.
f) Escassa (ou nenhuma) formação dos Alunos na utilização da plataforma.
6. ORGANIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO
• O projecto foi organizado pela equipa docente, coordenada por dois Professores, e teve o apoio
indispensável e estimulante do IRICUP através da Dra. Margarida Amaral. Grande parte do material
disponibilizado, sobretudo de imagens e de legendas, foi obtido pelos docentes a partir de casos concretos
de processos clínicos de doentes e dos Serviços de Anatomia Patológica e de Genética do IPO. Em menor
escala, recorreu-se ao Hospital de Santo António e ao Hospital Pedro Hispano.
Também de recorreu a material das seguintes proveniências: da revista médica New Engl. J. Med; do
livro de texto base ROBBINS, e da WEBPATH.
A participação dos Alunos ainda não foi praticamente nenhuma, o que se deverá corrigir.
• Participaram todos os docentes, com o apoio técnico indispensável do GATIUP (Dra. Margarida
Amaral)
• Foram utilizados os seguintes recursos:
a) Computadores pessoais
b) Materiais das proveniências já referidas: dos docentes, de um dos livros de texto e de uma revista
médica de grande factor de impacto
c) Apoio pessoal (Dra. Margarida Amaral) e de instalações do IRICUP
d) As plataformas utilizadas são as disponibilizadas pelo IRICUP, onde existem três componentes
principais: AULAS; FORUM DE DISCUSSÂO; AVALIAÇÃO. Na componente AULAS, há três
grupos: AIT, ABC, Aulas Práticas. Na componente AVALIAÇÂO existem os seguintes grupos: Casos
Clínicos e Imagens. A partir do último ano integra a componente AVALIAÇÂO a resposta a testes em
horário programado.
7. RESULTADOS
• Os produtos desenvolvidos durante o projecto são:
a) Conteúdo de todo o tipo de aulas fornecido aos Alunos em formato PowerPoint e PDF
b) Artigos de revistas em formato PDF
c) Testes de avaliação (auto-avaliação e avaliação pontuada)
• A utilização da plataforma pelos Alunos que, de facto, frequentam a disciplina aproxima-se dos 100%
(Ver dados estatísticos). A participação nos testes aproxima-se dos 70%, o que se deve em parte à
impossibilidade de alguns Alunos acederem à plataforma no intervalo de tempo disponibilizado para o
efeito. Os Alunos têm consciência disso e estão a organizar-se melhor para superar esta dificuldade.
• Ainda se não fizeram inquéritos pedagógicos formais. Há a afirmação explícita e implícita de que o
sistema lhes agrada. Os seus representantes manifestam todos os anos a sua satisfação.
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• Os resultados são bons e, sobretudo, muito promissores. O índice elevado de participação dos Alunos,
a sua resposta aos exercícios elaborados e, sobretudo, os bons resultados finais, em que o número de
reprovações não excede os 3% e ocorre num grupo de Alunos que habitualmente não participa em nenhuma
das actividades pedagógicas programadas, qualquer que seja o seu tipo: estudantes trabalhadores com
grande número de reprovações.
8. CONCLUSÃO
• O projecto, que nasceu apenas com intenção de “obrigar” os Alunos a adquirirem o hábito de consultar
a internet e de se habituarem a estudar por revistas indexadas publicadas em inglês, rapidamente evoluiu
para novas ambições, nomeadamente com o grande objectivo de privilegiar a aprendizagem em lugar do
estudo com intenção de memorizar. A experiência tem sido muito positiva e hoje, tem-se cada vez mais
a ideia de que, se o progresso de mantiver, as aulas teóricas tradicionais desaparecerão, as aulas práticas
serão em maior número e terão menos Alunos e desenvolver-se-ão Aulas interactivas através da net em
horário determinado e para grupos não superiores a 10 Alunos.
Para além da necessidade de alterar substancialmente a forma de estudar dos Alunos, a grande alteração
terá que ocorrer no maior grau de profissionalização da equipa docente para o uso da plataforma no
ensino. Não só os docentes terão que ter formação específica, como também poderá ser necessário à
equipa dispor de um elemento licenciado em informática para obter da plataforma tudo o que é possível.
Esse elemento pode ser do IRICUP ou do ICBAS.
• No futuro é importante sedimentar os resultados positivos obtidos e, também, melhorar o sistema de
funcionamento da plataforma com os seguintes elementos:
a) Para os ALUNOS, assegurar que todos têm acesso a computador e o saibam utilizar. Para isso poderá
ter que haver formação.
b) Para a equipa docente, assegurar dois tipos de elementos:
• Acesso a materiais para preparação de aulas, o que está a ser conseguido já este ano
• Apoio técnico na área da informática para obter todos os resultados possíveis da plataforma.
No essencial, o grande objectivo é dar ao projecto PATOLOGIA dimensão nacional e internacional, com
ligação aos PALOPs e a universidades americanas e europeias.
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CASO DE ESTUDO “PROJECTO DERMA-TIC’S”
(Pablo Payo Puente)
Projeto ensino-aprendizagem da Dermatologia Veterinária com ajuda das TIC´s (sistema de complemento
ao ensino presencial: blended-learning)

A. INTRODUÇÃO AO PROJETO DERMATIC´S
I. OBJECTIVO GERAL
Melhorar o processo de aprendizagem da dermatologia mediante a resolução de casos clínicos.
Para atingir este objectivo é preciso:
1.- Ter casos de dermatologia na Faculdade (já acontece actualmente)
2.- Os alunos poderem ver os casos (“dermatologia é ver”)
3.- Os alunos poderem resolver os casos.
A situação é um pouco mais complexa do que parece. Vamos analisar por partes:
II. A REALIDADE
Na actualidade um caso clínico de dermatologia é aproveitado unicamente por 14% da classe.
A “rentabilidade pedagógica” de um caso é muito baixa. Para aproveitar um caso clínicos os alunos
devem primeiro ver o caso e seguidamente resolvê-lo. Um caso é unicamente acompanhado por 4 alunos
(dos 29 alunos tem a disciplina de CAC II).
PROBLEMAS LOGÍSTICOS: SITUAÇÃO ACTUAL
Um caso clínico de dermatologia é aproveitado unicamente por 14% da classe (4 alunos).
Porque não podem acompanhar mais alunos cada caso?
1.- Os animais ficam muito nervosos com muita gente e não se deixam explorar. Os proprietários dos
animais também ficam relutantes. A própria sala de consultas é propositadamente de tamanho reduzido.
Por estas razões não é admissível muita gente por consulta (mesmo assim quatro alunos, um professor,
proprietários do animal... e o próprio animal. Toda uma “equipa de futebol”).
2.- Segundo a nossa experiência (e todos os estudos corroboram-no) quando há mais de quatro pessoas/
alunos no decorrer do caso a atenção dispersa-se, perde-se o fio condutor da história e os alunos acabam
por desligar-se do processo diagnóstico. Este facto provoca que a possível efectividade didáctica duma
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consulta seja muito menor da esperada.
3.- O resto dos alunos da turma desse dia (10 alunos/turma) estão a acompanhar outros casos
clínicos paralelos (não existe unicamente dermatologia, temos cardiologia, oncologia, etc a decorrer
simultaneamente.) e os alunos não podem estar em dois lugares ao mesmo tempo.
4.- As outras duas turmas práticas não podem assistir a um caso concreto porque estão fisicamente
noutras práticas de outras disciplinas (matadouro, reprodução,..)
5.- Por último, os alunos têm unicamente 3 horas /semana de casos clínicos reais. Têm pouco tempo para
assistir aos casos clínicos.
6.- Mesmo que os alunos pretendessem, não podemos marcar os casos clínicos interessantes “fora de
horário” porque no quinto ano não existe um “fora de horário”. Em qualquer hora do dia existem 4 alunos
de urgência (24 horas) na clínica ambulatória, 2 alunos de serviço nos animais internados (24 horas),
para além das práticas nocturna de matadouro, doca, etc. É impossível ter todos os alunos juntos para
ver um caso.
COMO AS TICS NOS PODERIAM AJUDAR?
Consideramos aos alunos como pessoas que se estão formando na sua totalidade. Não é o nosso objectivo
unicamente proporcionar dermatologistas. A formação é entendida como um todo numa sociedade
complexa. Por isso os nosso objectivos não são unicamente os da dermatologia. A saber:
OBJECTIVOS “DERMATOLÓGICOS”
- Queremos que os alunos VEJAM MUITOS casos (dermatologia é ver).
- Queremos que os alunos RESOLVAM MUITOS casos (entendemos por resolver o facto de formar e
aperfeiçoar os alunos no que se refere a sua capacidade de identificação de problemas, de análise e de
síntese de situações e ainda a pesquisa de possíveis soluções alternativas).
OBJECTIVOS “NÃO DERMATOLÓGICOS”
Aumentar a capacidade do nosso aluno de se movimentar num ambiente com muita informação.
- Melhorar a capacidade para analisar essa informação.
- Melhorar os seus conhecimentos informáticos necessários numa sociedade cada vez mais
tecnológica.
- Aperfeiçoar a sua capacidade de colaboração com outros indivíduos em tarefas complexas.
Como as TIC´S nos poderima ajudar?
UM POUCO DA NOSSA HISTÓRIA...A “MEDICINA INTERNA” ASSUME AS TIC´S
Não podemos entender como surge este projecto si não conhecemos um pouco o itinerário que percorremos
ao assumir as TIC´s no nosso entorno da Medicina Interna de Animais de Companhia.
Classicamente tem-se caracterizado duas etapas chave na assimilação das TICs na actividade docente.
FASE 1 - TIC’s como substituto de práticas de ensino anteriores.
FASE 2 - TIC’s como transformadoras do processo educativo.
FASE 1:
Inicialmente introduzimos as TIC´s nos processo de ensino – aprendizagem como um substituto de
práticas de ensino anteriores. De facto nos não tínhamos uma consciência nítida de esto mas numa visão
alargada no tempo torna-se evidente o nosso percurso.
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“Numa primeira fase o docente adopta a tecnologia utilizando-a simplesmente como um substituto das
práticas de ensino tradicionais (por exemplo, as aulas magistrais agora apoiam-se em apresentações
electrónicas, os alunos entregam os seus trabalhos em formato digital...)”.
Isso foi o que nós fizemos. No quadro a seguir especificamos alguns dos nossas alternativas.

Tem dado magníficos resultados sem dúvida mas.....não resolvia o nosso problema dos casos.
Como as TICS ajudariam a que os nossos alunos VISSEM E RESOLVESSEM casos de
dermatologia?
FASE 2: TIC’s como transformadoras do processo educativo
“...a adopção das TIC’s produz uma transformação no processo educativo, vai além
da mera aplicação das TIC’s nas práticas já existentes e avança-se para ambientes de
aprendizagem mais centrados no aluno...”
..........Assim nasce o projecto DERMATIC´S.
III. PROJECTO DERMATIC´S
OBJECTIVOS GERAIS
Melhorar o processo de aprendizagem da dermatologia mediante a resolução de casos clínicos. Contornar
uma realidade: Um caso clínico de dermatologia é aproveitado na actualidade unicamente por 14%
da classe.
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Isso mesmo queríamos que fizessem os alunos. Para isto começamos perguntando a estes mesmos alunos
como podíamos fazê-lo. Como poderíamos lograr que eles aprendessem a resolver casos de dermatologia
fazendo mas casos clínicos, de modo a que um caso fosse aproveitado por todos e não só por 4 pessoas
como estava acontecendo até agora.

Depois de discutir um tempo, os alunos fizeram diversas sugestões. Por exemplo o uso de casos resolvidos
em formato CD, em DVD, em pen-drive e em fotocópias. Quando explicados os prós e contras (muitos
CD, aceso limitado aos casos, digitalizar todo, difícil actualização dos casos ao tempo que eles vão
sendo resolvidos, muitas fotos, necessidade de um processo diagnóstico detalhado, todos ganhariam ao
resolver os casos de um modo activo e não passivamente adquirir informação,....) todos concordaram,
unanimemente, que uma página Web era o ideal. Uma página onde não estivesse o caso resolvido até o
fim e permitir-lhes pensar e dar as suas respostas.
No entanto não ficaríamos nesse ponto. Implementamos as TIC´s para uma aprendizagem mais
significativa: seriam os próprios alunos que assistiriam ao caso clínico de dermatologia e que fariam
a página Web correspondente a esse caso clínico.
Eles seriam os criadores e gestores da informação para os seus colegas.
O papel do professor seria unicamente o de facilitador, para conseguir que os alunos reflexionaram,
interactuaram , pesquisaram informação e resolvessem algumas dúvidas pontuais.
Antes de começar detectamos factores limitantes para implementar uma página Web realizada pelos
alunos.
- Os alunos tinham hardware disponível?
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- Os alunos tinham conexão de Internet?
- Os alunos usam Internet para pesquisar informação?
- Os alunos comunicam-se mediante a Internet?
- Os alunos gostariam de aprender a fazer uma página Web?
- Quais são as competências informáticas dos nossos alunos?
SEGMENTAÇÃO TECNOLÓGICA DOS ALUNOS DO DERMATIC´S: FACTORES LIMITANTES
E SOLUÇÃO
O projecto não funcionaria se não se adequasse ás capacidades tecnológicas dos alunos. Fizemos por
tanto um inquérito para conhecer os seguintes apartados:
- Disponibilidade real de hardware? Sem este factor o projecto não funcionaria.
- Disponibilidade real de conexão Web? Sem este factor o projecto não funcionaria.
- Quais são as competências informáticas dos nossos alunos?
Segundo os resultados da nossa pesquisa ...TENTARÍAMOS ADAPTAR O PROJECTO AS
CAPACIDADES DOS ALUNOS (aprendizagem centrada no aluno e nunca na própria tecnologia)
RESULTADOS DO INQUÉRITO SOBRE SEGMENTAÇÃO TECNOLOGICA
TÊM ACESSO A HARDWARE?

CONCLUSÂO
Não parece, analisando estes dados, que a disponibilidade física de computadoras seja o ponto limitante
do nosso projecto.
Uma elevada percentagem de alunos tem computador próprio e quando inquiridos sobre o tipo de
computador cerca de 73% referiram possuir um PC portátil. Este dado é muito importante para o nosso
projecto DERMATIC’s. Os alunos durante as urgências médicas, atendimento de animais internados,
ect., têm períodos de menos trabalho que podem aproveitar. Se dispõem de PC portátil existem mais
possibilidades de poder elaborar um caso ao qual tenham assistido (dentro do projecto DERMSTIC’s)
sem perder muito tempo já que podem trabalhar em tempos mortos em computadores portáteis.
A CONEXÃO A INTERNET SERÁ UM FACTOR LIMITANTE?
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CONCLUSÃO
Aproximadamente 61% dos alunos pode trabalhar em casa, o que não é o melhor, mas também não é
um impedimento intransponível. Existem outros factores positivos a considerar:
-Cerca 70% das conexões a Internet são de banda larga (o tempo de transferência de dados não é um
factor limitante).
-Na nossa Faculdade (ICBAS) o wireless é uma realidade muito eficaz e rapidíssima, durante o
inquérito 100% dos alunos conhecia a existência do wireless, 73% dos alunos tem portátil e a dotação
de computadores ligados a rede no ICBAS para os alunos tem-se multiplicado por cinco.
Não parece portanto que a disponibilidade de hardware e conexão a Internet rápida seja o factor que
dificulte a realização de casos clínicos on-line pelos alunos.
REALMENTE PENSAM QUE A INTERNET É ÚTIL PARA A SUA PROFISSÃO COMO FUTUROS
VETERINÁRIOS? Usam a Internet?

CONCLUSÃO
Têm consciência de que a Internet é uma boa ferramenta para sua profissão. Com estes resultados
resolvemos implementar dois objectivos fulcrais do projecto:
1.- Vamos potenciar este ponto solicitando que quando elaborem os casos clínicos obrigatoriamente
pesquisem duas referências na Internet (fomentar as habilidades de relacionar os conhecimentos
“on-line” e a realidade do próprio caso clínico) e realizem um link para elas, Internet como fonte
de informação.
2.- Na Internet encontrarão muita informação e devem seleccionar os 2 melhores links. Fomentamos
a sua capacidade crítica ante a informação.
COMO PESQUISAM A INFORMAÇÃO DE VETERINÁRIA?

CONCLUSÃO
“El volumen total del conocimiento mundial se duplica cada dos-tres años. Cada día se publican 7000
artículos científicos y técnicos.” (UNESCO, 2004)
No quinto ano os alunos devem ser independentes na capacidade de pesquisa de informação. No

400

CASOS DE ESTUDO

nosso inquérito detectamos que ainda dependem muito de materiais de difícil actualização (os livros)
e uma grande parte de informação pessoal. Pensamos que deveriam tornar-se mais independentes.
No nosso projecto solicitamos que pesquisem informação em DOIS LIVROS e em DOIS SITES
da Internet. O nosso objectivo é que interiorizem o facto de que a informação da Internet pode ser
uma alternativa boa...ou não. Queremos fomentar a capacidade de gerir informação de distintas
fontes e capacidade crítica ante a informação apresentada. Quando o conhecimento duplica tão
rapidamente...esta capacidade e indispensável.
COMO PESQUISAM INFORMAÇÃO OS ALUNOS NA INTERNET em geral?

CONCLUSÃO
Para garantir o aceso indexaríamos a nossa página no Google de um modo muito intuitivo. Unicamente
tendrían que poner el nombre del docente (Pablo Payo) en el buscador.
MODO DE COMUNICAR ALUNO PROFESSOR/ALUNO-ALUNO DURANTE O PROJETO
A comunicação na Internet é comum ou é algo estranho a sua cultura?

CONCLUSÃO
Os nossos alunos têm e-mail e estão acostumados a consultá-lo. Este conhecimento era fulcral. O
sentido de comunicação no nosso projecto tinha que ser fundamentalmente por e-mail, já que o próprio
horário dos alunos não permitia outra alternativa.
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CONHECIMENTOS INFORMÁTICOS NECESSÁRIOS PARA O NOSSO PROJECTO

CONCLUSÃO
Grande parte dos nossos alunos, cerca de 64%, desconhecem o modo de fazer um link (a hiperligação é a
base das páginas Web), no entanto existe um 36% que sim sabe. Alunos aprendem por pares, o professor
ajudou em alguns casos esporadicamente. Também nunca fizeram uma página Web (93%), o que não
parece ser impeditivo (93% gostaria de aprender). Parece ser que a atitude ante esta tecnologia não iria a
ser o problema fundamental. Nós pensamos que a chave é o desejo de aprender...e isso estava disponível.
De facto existem programas muito bons para fazer páginas Web. Os nossos alunos não dominavam
nenhum deles. No entanto o NOSSO objectivo não era a tecnologia “per se”. O nosso objectivo é fazer
casos clínicos.
“No espere a que las condiciones sean perfectas; comience con lo que tiene a disposición y dele
el mejor uso posible” Lecciones aprendidas a partir de la experiencia. Las TIC´S en la formación
docente (UNESCO, 2004)
Se os alunos não dominam a tecnologia, adaptamos a tecnologia aos nossos alunos. Suas páginas Web
seriam construídas num ambiente conhecido, onde eles se sentissem seguros: WORD. O mais importante
era os casos e os conteúdos. Não interessava uma boa página feita pelo docente. O importante era que
eles fizessem o conhecimento e eles transmitissem o conhecimento.
COMO SE SENTEM COM OS SEUS CONHECIMENTOS? COMO APRENDEM?
Decidimos citar em conjunto os dados dos alunos e dos professores (inquérito realizado aos professores
noutro estudo pedagógico levado a cabo pelo autor). Entendemos a Universidade como uma comunidade
de aprendizagem pelo que os elos estão fortemente inter-relacionados. Não podemos entender o processo
“simultâneo” de aprendizagem aluno/professor sem conhecer as competências tanto de uns como de
outros. Os resultados revelam que, mesmo como um salto generacional importante, não somos tão
distintos .
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CONCLUSÃO
Quase um terço dos alunos se sente limitado nos seus conhecimentos informáticos (consigo utilizar o
PC mais sinto que não compreendo muitas coisas e tenho insegurança). Para contornar esse ponto nos
questionamos como aprenderam os alunos as suas habilidades informáticas.
COMO APRENDEMOS?
Os alunos (90%), igualmente para os professores (87%), aprendem pela sua conta ou com ajuda de
amigos. Detectamos positivamente que eles são mais autónomos na aprendizagem dos conhecimentos
informáticos que os professores (31% aprende sozinho ante a um 14% dos professores) Um dado que
não podemos desvalorizar (em verde) e a capacidade formativa dos cursos de informática. Pensamos que
o caminho para aprimorar as competências informáticas dos nossos alunos (e já agora dos professores)
passa mais pela “experimentação” e “aprendizagem por pares”...o qual vai frontalmente contra as
políticas tão restritivas da nossa instituição universitária em quanto a experimentação de software
(nem sequer temos permissão para instalar um descompactador zip !!!) Os alunos tinham que perder
o medo. Decidimos para o nosso projecto não dar um “curso de fazer páginas”. Os alunos deveriam
experimentar sozinhos como fazê-las....e de facto funcionou maravilhosamente. Precisava-se de um
PC onde poder experimentar ... decidimos emprestar o próprio computador particular. Era fulcral que
eles experimentassem sem restrições.
PORQUE ENSINO A TRAVÉS DE CASOS CLÍNICOS?
FUNDAMENTAÇÃO PEDAGÓGICA DOS CASOS CLÍNICOS (DERMATIC´S)
Três perguntas importantes para definir o marco pedagógico:
- Porque ensinar através de casos clínicos?
- Quantos casos clínicos?
- Que tipo de casos clínicos?
Porque ensinar através de casos clínicos?
“ …professores de todo o mundo consideram o método do caso como um dos mais eficazes para situar
os alunos em situações da vida real e para concentrar as disciplinas em problemas práticos e concretos”
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(Reynolds, J.L: Méthode des cas et formation au management; OIT, Ginebra, 1985). De facto o objectivo
geral da dermatologia é realmente dotar o aluno de capacidades necessárias para a resolução de um caso
clínico de pele.
Que tipo de casos clínicos?
Classicamente no ensino clínico podemos considerar dois métodos de casos:

Normalmente o método clássico era o mais utilizado na formação clínica já que o método sequencial
(M.I.T) demorava muito tempo: nem todos os alunos pensavam com mesma velocidade, existem alunos
mais tímidos que outros e no fim numa sala de aulas encontrávamo¬nos num dado momento com vários
alunos em fases distintas...não era viável...No entanto éramos conscientes de que o caso MIT era muito
mais semelhante a vida real e mais efectivo (principio de contextualização: quanto mais semelhante seja
a situação de aprendizagem da vida real a aprendizagem será muito mais eficaz e significativa para o
aluno)
Como fazer com que cada aluno analisasse a informação individualmente e progredisse dentro do
caso segundo as suas necessidades? Sem dúvida as TIC´s poderiam ajudarmos a desenvolver casos tipo
“MIT” que são muito parecidos ao pensamento clinico real.
É evidente que o processo de casos clínicos (ver os casos e a resolução) melhora a medida que é mais
praticado pelo aluno. Todos os estudos indicam, e a nossa própria experiência corrobora, que quanto
maior é o número de casos clínicos que os alunos resolvam melhor é a sua formação como clínicos.
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Com todo isto fica definido o nosso MARCO PEDAGÓGICO BÁSICO

Como fazer com que cada aluno analisasse a informação individualmente e progredisse dentro do caso
segundo as suas necessidades (MIT)?
Como conseguir o maior número de casos possíveis?
ESTA ERA A “BIG QUESTION”.....
Sem dúvida as TIC´s poderiam ajudar-nos a desenvolver casos tipo “MIT”, semelhante ao pensamento
clínico real: Como?

Isto é em resumo o que nós fizemos.
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DESENHO ESQUEMÁTICO DO PROJECTO (DERMATIC´S)
Dividimos a classe em 15 grupos aproximadamente (2 alunos por grupo). Cada grupo, cada semana.,
elabora um caso clínico.
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B. APRESENTAÇÃO DO CASO
I. INSTRUÇÕES DE ACESSO À COMPONENTE ON-LINE DA DISCIPLINA
O nome da disciplina é CLÍNICA DOS ANIMAIS DE COMPANHIA II (CAC II) A respeito do acesso
ao conteúdo on-line da disciplina devemos antes indicar que não podemos compreender O LUGAR do
DERMATIC´s sem entender como está distribuído o conhecimento da dermatologia. Se não indicar isto
primeiro o método de acesso on-line careceria de sentido:
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O projecto DERMATIC´s é mais uma parte da disciplina de CAC II a qual é por sua vez uma parte dentro
do ensino geral da DERMATOLOGIA.
O projecto visa dispor uma estratégia para potenciar determinadas capacidades e habilidades dos alunos
na PARTE PRÁTICA (resolução de casos clínicos da disciplina de CAC II).
Para aceder aos conhecimentos on-line de dermatologia (nos quais se apoia a resolução dos casos clínicos)
poderemos ir a:

Os alunos foram distribuídos em grupos numa tabela (imagem superior). Cada grupo está representado
por uma letra.
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Clicando em cada letra acede-se ao CASO CLÍNICO desenvolvido pelo grupo. Aparecerá um ecrã deste
tipo:

(exemplo do caso clínico do grupo G)

Clicando no menu da esquerda o aluno poderá aceder as DIFERENTES ETAPAS que formam parte dum
caso clínico.
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II. BREVE DESCRIÇÃO DA DISCIPLINA LECCIONADA
Clínica de Animais de Companhia II (CAC II) é uma disciplina terminal (5º ano) na área de Medicina
dos Animais de Companhia (cães e gatos). Forma parte do ciclo clínico da licenciatura de Medicina
Veterinária.
A disciplina é frequentada por cerca de 30 alunos/ ano.
A disciplina de CLINICA DOS ANIMAIS DE COMPANHIA II é composta por 3 blocos temáticos
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que são leccionados por diversos especialistas, a saber: CARDIOVASCULAR (Dr. Miguel Faria),
OFTALMOLOGIA (Dr. Augusto Matos) e DERMATOLOGIA (Dr. Pablo Payo). A nível da componente
teórica comportam-se como blocos independentes, na componente prática compartilham as consultas da
Clínica Veterinária do Instituto de Ciências Biomédicas de Abel Salazar.
Neste trabalho estamo-nos a referir exclusivamente ao bloco de dermatologia e dentro do bloco de
dermatologia referirem-nos à parte da resolução de casos clínicos on-line realizados pelos próprios
alunos (projecto DERMATIC´s).
OBJECTIVO
O objectivo do bloco de dermatologia é dar a conhecer aos alunos a transcendência económica e prática
da dermatologia na medicina de animais de companhia.
Pretende-se que os alunos distingam a terminologia médica utilizada na dermatologia, assim como
os princípios básicos para elaborar uma história clínica dirigida num problema dermatológico.
Consigam a elaboração duma lista de diagnósticos diferencias, solicitude das provas complementares
dum modo racional e sequencial e finalmente chegar a um diagnóstico e instaurar uma terapêutica
numa situação específica.
O desenho dum esquema diagnóstico permitirá clarificar conceitos, racionalizar os gastos em provas
diagnosticas, rentabilizar o tempo e resolver o problema com uma relação custo/benefício adequada.
Tudo isto com o objectivo de entender e interpretar qualquer ideia ou conceito que, relacionado com esta
matéria, possa ser utilizado bem seja nos livros e revistas, na Internet, bem como por outros profissionais
da Medicina Veterinária e contar com um critério próprio a esse respeito.
É assim tão importante a dermatologia em animais de companhia?
É tão importante para o aluno SABER RESOLVER CASOS de dermatologia?
-75% dos animais que se apresentam no atendimento clínico tem algum tipo de problema
dermatológico.
-De todos os animais consultados numa clínica ou hospital veterinária, no mínimo um 20% tem como
queixa primária um problema dermatológico (Scott, 2003).
-De todas as especialidades médicas veterinárias (cardiologia, neurologia, oftalmologia, pneumologia,....)
a dermatologia é, sem nenhum género de dúvidas, quantitativamente a mais importante.
III. PLANO DE ESTUDOS DA DISCIPLINA LECCIONADA
(indicação e descrição dos módulos que foram colocados on-line)
Como já foi referido anteriormente a Clínica de Animais de Companhia II (CAC II) é uma disciplina
terminal (5 ano) na área de medicina dos animais de companhia (cães e gatos). Forma parte do ciclo
clínico da licenciatura de Medicina Veterinária
Os componentes práticos e teóricos distribuem-se do seguinte modo:
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A carga lectiva é de um semestre ( aproximadamente16 semanas). Destas, 6 semanas de AULAS
TEÓRICAS correspondem ao bloco de DERMATOLOGIA. Os casos desenvolvidos pelos alunos
para o sistema DERMATICS provêem das consultas clínicas e das consultas de especialidade.
O modo de distribuir o CONHECIMENTO de dermatologia no curso de medicina veterinária interessa a
distintos níveis. Não pode entender-se como uma disciplina isolada. Os alunos formam-se e actualizamse como dermatologistas desde o terceiro até o quinto ano. As disciplinas de Semiologia Dermatológica
e Clinica Dermatológica são inseparáveis.

Falando da DERMATOLOGIA como um todo foram colocados on-line os módulos assinalados em laranja
e parte do módulo amarelo. Este caso de estudo REFERE UNICAMENTE A RESOLUÇÃO DE CASOS
CLÍNICOS ON-LINE. No entanto existem muitos outros assuntos on-line.
Foram colocados on-line a componente teórica que não está no livros de texto, as aulas teóricas leccionadas
pelo docente – apresentações de PowerPoint (14), imagens múltiplas, links (7), casos modelo, exame
modelo, notas, horários, método de avaliação,...e tambem os casos clínicos elaborados pelos alunos (11)
Tudo está inter-conectado por um blogger geral de avisos de última hora e de dúvidas (6).
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IV. ESTRATÉGIA DE INTEGRAÇÃO
(componente on-line / componente tradicional)
O sistema de avaliação onde se pode perceber como se integra a componente on-line na componente
tradicional está disponível na própria página (15)

A participação dos alunos nos casos DERMATICS é de dois tipos e tem distintos aliciantes:
1.- Alunos que assistem fisicamente a um caso e o elaboram para o resto da turma, estes serão
chamados CRIADORES DE CONHECIMENTO.
2.- Alunos participantes num caso, no qual não estiveram fisicamente, e que enviam as
suas respostas, seus diagnósticos, on-line. Estes serão chamados PARTICIPATIVOS
ON-LINE e a turma geral BENEFICIADOS.
Aliciantes para CRIADORES
Todos os alunos que apresentem um caso clínico terão um valor acrescentado na sua nota correspondente
a parte teórica de dermatologia da disciplina de CAC II (se a sua nota sobre 20 valores, na parte teórica,
é 14 valores, e tem realizado um caso clínico a sua nota será de 15 valores). O grupo que tenha o
caso mais votado, melhor pontuado, recebe no fim do ano um diploma da Faculdade (“Melhor caso de
aprendizagem dermatológico 2004 /05) que pode ser apresentado no seu CV.
Aliciantes para TURMA GERAL (criadores e os participativos on-line)
O docente compromete-se a perguntar uma parte da prova escrita sobre os casos que os alunos elaboraram.
No fim de cada caso o docente realiza perguntas compreensivas do tipo das perguntas que aparecerão no
exame final escrito.
O docente compromete-se a perguntar nos casos clínicos do exame, casos semelhantes ou o mesmo caso
que os elaboraram.
Os alunos não fazem uma tarefa inútil. Construem um conhecimento tão importante que os alunos serão
avaliados sobre ele. Formam parte da construção do seu próprio processo de avaliação.
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“ O volume total de informação mundial duplica-se a cada dois – três anos. A cada dia publicam-se 7000
artigos científicos e técnicos” (UNESCO, 2004)
De aqui a três anos o professor já não estará com eles. Fraco favor seria se não começamos já neste
momento a ensinar /incentivar a procurar, a seleccionar, a valorizar com sentido crítico a informação e
gerar o seu próprio conhecimento. Torna-los auto-suficientes neste campo.
NÃO subministra A INFORMAÇÃO! (quem lhes vai dar a informação daqui a três anos?). Ensina/
incentivar os alunos a movimentar-se por espaços ricos em informação de modo a obter de um modo
rápido informações eficientes e resolutivas.
V. DESCRIÇÃO ESTATÍSTICA DA UTILIZAÇÃO PELOS ALUNOS
A descrição estatística está subministrada por um sistema de contadores de visitas on-line
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Atenção
Pelo próprio sistema de links CADA VISITA é UMA ÚNICA VEZ CONTADA.
VISITAS NÃO CORRESPONDE A HITS
“…um exemplo simples:....se um aluno visita-se todo o caso modelo contaria uma única visita.
Se contabilizasse-mos hits seria aproximadamente uns 80 – 100 hits. Os casos são complexos e
interrelacionados Para fazer uma ideia do que falamos recomendamos a visita exaustiva ao caso
MODELO.”

DISCUSSÃO do caso
INOVAÇÃO PEDAGÓGICA
Já foi comentado na introdução deste trabalho a justificação pedagógica da utilização do método do caso
no ensino clínico (pg. 13 Fundamentação pedagógica do método do caso).
A pergunta que podemos fazer é: porque fazer casos clínicos? Acaso não existem na Internet sites
com casos dermatológicos? Acaso não existem CD com casos clínicos?
É verdade. Existem CD-R de casos clínicos magníficos. A nossa própria faculdade tem na biblioteca
muito material nesse sentido, e também existem na Internet casos clínicos de dermatologia de altíssima
qualidade em sites de distintas universidades de todo o mundo (16).
Não questionamos a sua utilidade. O próprio docente recomenda vivamente a consulta deste tipo de sites
de dermatologia.
No entanto os DERMATIC´S SÃO DIFERENTES. A nossa filosofia de ensino é totalmente distinta.
Nos casos clássicos (on-line, CD) se subministra informação e o aluno passivamente a recebe. Os nossos
DERMATIC´s promovem fundamentalmente a aprendizagem activa. Isto é fulcral para que no futuro
o aluno possa actualizar-se de modo crítico frente a informação disponível.
Fazemos a seguir um breve resumo esquemático comparativo.
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A utilização neste projecto das TIC pode ser muito produtivo tanto para objectivos de conhecimento
dermatológico adquirido como na consecução dos outros objectivos formativos.
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QUALIDADE TÉCNICA
Sabemos que existem programas avançados muito bons para a criação de sites de Internet. A própria
plataforma da UP é extremamente poderosa. Temos nítida consciência sobre a qualidade técnica de
elaboração do nosso site com um programa de tratamento de textos e transferência simples de dados
via FTP. No entanto queríamos deixar claro que FOI uma ELEIÇÃO usar como base WORD (todo o
site tem sido realizado em Word - Office 98/2000). A justificação está no capítulo da Introdução sobre
segmentação tecnológica dos nossos alunos (pg. 7 , Conhecimentos informáticos necessários para o
nosso projecto).
Para termos uma pequena ideia da realidade encontrada, para por um exemplo, devemos dizer que grande
parte dos alunos participantes no projecto nem sequer sabiam “descompactar” um arquivo Zip e muito
menos como gerar um.
O importante era que os alunos participassem... a qualidade técnica, mesmo desejável, não deveria ser um
factor para impedir os alunos fazerem parte do projecto.
PROMOÇÃO DE APRENDIZAGEM ACTIVA (ACTIVE LEARNING)
Pelo próprio desenho do sistema se os alunos não participassem activamente on-line o processo seria
bloqueado (menos de 10 submits o caso fecha-se e não contínua). Por exemplo, o caso “J” não teve
participação suficiente... e ficou o processo paralisado.
O mesmo sistema DERMATIC´s exige participação... de modo activo. Não serve unicamente “ver o site”
(participação passiva), os alunos devem questionar a informação que recebem e fazer submits.
Os alunos criadores aliciam aos outros na participação activa (aprendizagem em grupo. Trabalho em
equipa)
PROMOÇÃO DA COLABORAÇÃO, POTENCIAL DE REUTILIZAÇÃO/
INTEROPERABILIDADE
Este projecto está desenhado para a colaboração entre distintas Universidades (hospitais com especialidade
em dermatologia)
No segundo semestre (ano 2006) vai-se tentar a colaboração com a Universidade de Barcelona e/ou de
Madrid. Alunos espanhóis escreverão em espanhol e lerão em português. Alunos portugueses lerão em
espanhol e escreverão em português.
Porque permite colaborações?
- Em todas as Universidades existe muita casuística dermatológica
- O método elaborado para o raciocínio e resolução clínica do caso é quase Universal.
- O próprio software simples e intuitivo faz com que a deficiência em competências tecnológicas
não seja um problema. Segundo a nossa experiência com dermatologistas italianos e brasileiros e
com os seus alunos, o problema principal deles é o “medo” as tecnologias. Com este sistema simples
esperamos vencer as reticências.
- Um ambiente conhecido pelos docentes (todos trabalham com Word) e pelos alunos esperamos que
facilite o processo de colaboração.
- Centraremos a aprendizagem na dermatologia e no trabalho participativo, alunos gerando
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conhecimento, alunos procurando informação.... e no tanto na própria tecnologia.
- O uso internacional permitirá aos nosso alunos conhecer outras patologias que não existem em Portugal
com tanta frequência, permitirá ver valorizado o seu trabalho por pares estrangeiros e esperemos que
consiga fazer comunidades de aprendizagem de dermatologia simples, auto - sustentadas e eficientes.
No final o importante é VER e FAZER dermatologia… a tecnologia é só um meio, não uma finalidade.
Preparar os alunos para o futuro, não só da dermatologia, é o motor do nosso trabalho. Juntamente com
os nossos objectivos dermatológicos esperamos ter conseguido que os nossos alunos:
- Aumentassem a sua capacidade de se movimentar num ambiente com muita informação
- Melhorassem a sua capacidade para analisar esta informação
- Melhorassem os seus conhecimentos informáticos necessários numa sociedade
cada vez mais tecnológica
-Aperfeiçoassem a sua capacidade de colaboração com outros indivíduos em tarefas complexas

RESUMO GERAL PARA OS ALUNOS
INTRODUÇÃO
Para a formação prática no campo da dermatologia a assistência a diversos casos clínicos desta
especialidade torna-se imprescindível. Os alunos devem resolver problemas dermatológicos para
conhecer as distintas situações possíveis que podem apresentar-se na rotina clínica habitual. Devem
saber fazer (anamnese, exame clínico, exame dermatológico e técnicas complementares) e com muito
mais ênfase, devem saber extrair a informação de todas estas explorações. Saber fazer um processo de
triagem desta informação torna-se um objectivo prioritário na formação dermatológica nos alunos do
5º ano de Medicina Veterinária. Saber qual a informação que deve ou não ser valorizada. Além disso o
estabelecimento de hierarquias diagnosticas torna-se fulcral para a resolução prática dos casos clínicos.
Com esta introdução fica claro que o contacto com o maior número de casos é extremamente útil. Estes
casos devem ser realizados pelo aluno com a tutoria dum docente que orienta o seu raciocínio, as suas
dúvidas e colmata os erros que possa estar a cometer. Existem factores que limitam que os alunos tenham
um contacto intensivo com múltiplos casos dermatológicos.
1. Os alunos têm unicamente aulas uma vez por semana.
2. Pela própria rotina clínica nem sempre é previsível quando vão aparecer casos do foro
dermatológico.
3. Muitos casos interessantes aparecem uma vez por semana pelo que no máximo uma turma beneficiará
deles.
4. As turmas práticas são formadas por um elevado número de alunos (aproximadamente 15) e nem
todos podem estar no consultório ao mesmo tempo. Como muito, de cada caso, beneficiariam 4 ou 5
pessoas.
5. Um ultimo ponto de grande importância que se tem de considerar e o facto de o contacto tem que
ser feito com imagens, já que a informação de fotocópias de casos clínicos não transmite em absoluto
a realidade: “dermatologia é ver...”
Como fazer que os alunos contactem com outras realidades clínicas, ás quais não tenham assistido
pessoalmente?
Para resolver este problema específico o docente equaciona a utilização das tecnologias da informação e
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da comunicação (TIC´s) . Uso destas ferramentas informáticas no plano formativo da dermatologia nos
alunos do quinto ano do curso de Medicina Veterinária do ICBAS.
Dentro das habilidades que a UNESCO (no seu informe final sobre a Educação no ano 1999) já
recomendava potenciar no aluno do século XXI, destacava-se a capacidade deste se movimentar num
ambiente com muita informação, capacidade para analisar esta informação, dominar conhecimentos numa
sociedade cada vez mais tecnológica, converter-se em aluno estudante com capacidade de colaboração
com outros indivíduos em tarefas complexas. No informe do ano 2004 a UNESCO indica claramente
que este é o caminho que se deve seguir. Com este marco introdutório de fundo, deve-se destacar, que o
docente pretende atingir neste trabalho de dermatologia outros objectivos formativos além dos puramente
dermatológicos, muito importantes para o futuro profissional dos alunos:
a) Fomentar as capacidades de trabalho em equipa (A teoria socio-cultural de Vygotsky- 1972¬demonstrou
claramente que os alunos aprendem melhor com os seus pares).
b) Fomentar a aprendizagem com base em problemas. (Aprendizagem baseada em problemas: Através
do processo de trabalhar em equipa, articular teorias diagnosticas, discussão de forma crítica das ideias,
possibilita que os alunos atinjam um nível muito mais profundo na compreensão dos problemas).
c) O aluno é o gestor do seu próprio conhecimento. (Teoria da aprendizagem regulado: O
desenvolvimento da capacidade de auto-regular-se (o próprio aluno estabelece o que sabe e o que não
sabe) tem o potencial de converter a aprendizagem em algo muito mais significativo para o aluno).
d) O aluno é “criador” de conhecimento. (As tecnologias da informação e da comunicação na formação
docente. Informe UNESCO 2004. Na maioria dos contextos humanos os indivíduos enfrentam o desafio
de “produzir” conhecimento e não simplesmente como “reproduzir” conhecimento. A mera reprodução
do conhecimento desconcertada da sua produção, é maioritariamente uma actividade passiva que não
envolve o aluno de um modo significativo e não apresenta para ele nenhum desafio).
e) Fomentar a capacidade crítica perante o conhecimento apresentado.
f) Fomentar a capacidade de gerir informação proveniente de distintas fontes.
g) Fomentar a capacidade de hierarquização da informação e a toma de decisões clínicas.
h) Fomentar a capacidade de transmitir conhecimento a outros alunos, como um método de aprendizagem
(Teoria da cognição distribuída: o crescimento cognitivo é estimulado mediante a interacção com
outros, isto requer a conversão do conhecimento privado em algo público mediante
o discurso, a discussão e desenvolvimento de uma compreensão compartilhada).
A utilização neste projecto das TIC pode ser muito produtivo tanto em objectivos de conhecimento
dermatológico adquirido como na obtenção dos outros objectivos formativos.
METODOLOGIA DE TRABALHOS
1.- Realização dum inquérito prévio para conhecer a realidade dos alunos a distintos níveis
(SEGMENTAÇÃO TECNOLÓGICA):
- Disponibilidade real de hardware.
- Disponibilidade real de conexão à web e a sua velocidade.
- Usos e conhecimento no maneio e aprendizagem de algum software informático.
- Utilização prévia de algumas ferramentas de comunicação através da web (chat, correio
electrónico,....)
- Razões para uma atitude (positiva /negativa) frente a utilização das TIC’s.
- Razões para uma atitude (positiva /negativa) frente a da utilização geral da web
2.- Apresentação da problemática aos alunos: Como conseguir que contactem com mais casos
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dermatológicos? Como fazer isto disponível para todos? Como fazer isto com fotos de qualidade? Como
fazer isto entre todos?
O intuito desta fase é que os alunos não vejam este projecto como um objectivo ou “tarefa” imposta
pelo professor. A ideia é que tomem consciência de que é um problema a resolver em equipa, onde todos
trabalham para todos (A teoria construtivista da aprendizagem implica o desenvolvimento de comunidades
de aprendizagem integradas por alunos e docentes envolvidos em tarefas reais dentro de contextos reais
que se assemelhem ao trabalho que se realiza no mundo real). Implicar aos alunos na aprendizagem de
outros alunos. Fomentar a responsabilidade pelo conhecimento global da turma.
O docente explicará, depois da discussão o uso possível das TIC na resolução do problema. Tenta-se
chegar a um acordo com os alunos.
3.- Os alunos são divididos em grupos de dois (eles já estão assim divididos para os seus turnos de
urgência de medicina na faculdade pelo que os alunos do grupo compartilham horários e tempos livres
para a discussão) e fornecem os endereços de e-mail para o docente. Se não tiveram endereço aproveitase esse momento para introduzir o aluno nesta aplicação (o docente ou o seu colega de grupo).
4.- Cada grupo selecciona um caso (por interesse próprio e orientação do docente) que tenha seguido
durante as consultas habituais as quais os alunos assistem uma vez por semana.
5.- Elabora esse caso num documento escrito, com imagens ilustrativas. (Fomentar a capacidade de
transmitir conhecimento a outros alunos, como um método de aprendizagem). Toma como modelo
outros casos que já estão publicados na net e que o docente recomenda como modelo de organização da
informação (hierarquização da informação subministrada aos alunos pelo dono na anamnese, no exame
geral e no exame dermatológico).
6.- Apresenta na net parte do caso permitindo ao resto dos alunos que não assistiram pessoalmente
chegar a solução do problema. Os alunos que não estiveram no caso e desejem resolver o caso mandam
para o professor e para o grupo que elaborou o caso as suas respostas (lista de problemas do animal,
exames complementares que eles fariam, possíveis diagnósticos, tratamentos,...). O aluno ser gestor do
seu próprio conhecimento.
7.- Quando o grupo que fez o caso recebe 10 respostas (um 30% da aula tem participado activamente)
elabora o fim do caso detalhando o que realmente se fez, qual foi o diagnóstico e o tratamento real.
O grupo elabora o caso ressaltando as partes onde os seus colegas demostraram maior dificuldade e
fazendo “hiperlinks” a lugares da Internet onde tenham encontrado informação relevante, complementar,
interessante,... Os alunos terão que consultar um mínimo e máximo de 2 livros de texto ou revistas de
referenciadas. (Fomentar a capacidade de gerir informação que provem de distintos meios)
Não devem ser mais de dois livros e de dois ou três hiperlinks para não sobrecarregar a leitura do caso
pelos seus colegas e não ser excessivamente trabalhoso para eles (o uso da tecnologia deve servir para
simplificar não para complicar o estudo). Os alunos deverão fazer entre 5 e 10 perguntas compreensivas
sobre o caso para que os que leram o caso se podam auto-avaliar. O docente junto a essas perguntas faz
umas questões com as suas respostas para clarificar o caso.
8.- No fim de cada caso os alunos pontuam o caso feito pelo grupo num questionário on-line anónimo.
(Fomentar a capacidade crítica ante o conhecimento apresentado). Deste modo o grupo sabe (feedback)
o quanto foi útil, ou não, o seu caso no conhecimento global e na construção da aprendizagem dos
outros.
9...- O docente incentiva aos alunos de vários modos:
a) Valorizando o trabalho em equipa. O grupo que tenha o caso mais votado, melhor pontuado, recebe
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no fim do ano um diploma (“Melhor caso de aprendizagem dermatológico 2004/05) que pode ser
apresentado no seu CV.
b) Todos os alunos que participam têm um valor acrescentado na pontuação da disciplina.
c) O docente compromete-se a perguntar na prova escrita sobre os casos que os alunos elaboraram. No
fim de cada caso o docente realiza perguntas compreensivas do tipo das perguntas que aparecerão no
exame final escrito. Os alunos apreendem que não estão a fazer uma tarefa a mais. Que os casos são
reais e que vão a ser avaliados sobre casos reais que eles fizeram.
10.-Realização dum inquérito final para conhecer a realidade dos alunos (a distintos níveis) após a
experiência educativa.
- Disponibilidade real de hardware.
- Disponibilidade real de conexão à web e a sua velocidade.
- Usos e conhecimento no maneio e aprendizagem de algum software informático.
- Utilização prévia de algumas ferramentas de comunicação através da web (chat, correio electrónico,....)
- Razões para uma atitude (positiva /negativa) frente a utilização das TIC’s.
- Razões para uma atitude (positiva /negativa) frente a da utilização geral da web
11.- Em todo o processo o professor actua de moderador-consultor a dois níveis:
1.- Nível didáctico (conhecimentos sobre dermatologia, dúvidas sobre abordagem do caso, ajuda na
bibliografia,....)
2.- Nível do suporte informático:
Este suporte é opcional já que existem alunos que transmitirão habilidades interessantes a nível
informático ao grupo e as suas páginas.
O docente dará suporte aos alunos que necessitem dum apoio em algumas áreas específicas na aplicação
de ferramentas na web. Por exemplo, elaboração duma página modelo para orientar os alunos, que possa
ser utilizada como guia de apoio, disponibilizar um espaço num servidor onde alojar os conteúdos,
facilitar a indexação dos conteúdos nos motores de pesquisa (tipo “Google”) para que se possa aceder
facilmente a informação; disponibilizar o acesso aos mecanismos de interacção das páginas com os
seus criadores (vulgarmente conhecidos pelos alunos como “submits”), disponibilizar a possibilidade
de dar uma pontuação a cada caso pelo utilizador dum modo instantâneo e transparente.
Facilitar e promover o uso dos canais de comunicação aluno - professor (submit, mail,...) e aluno-aluno
(mail , bloggers, submit…).
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LINKS referidos no texto
(1) http://elearning.up.pt/ppayo/CAC%20II%2005-06/DOCUMENTOS%20COMUNES/
SARNA%20DEMODECICA%20.htm
(2) http://elearning.up.pt/ppayo/SEMIO%2005-06/AULASPRATICAS/DERMATOLOGICO/
DERMATOLOGIA.htm
(3) http://elearning.up.pt/ppayo/SEMIO%2005-06/AULASPRATICAS/URINARIO/Cistoc_archivos/
slide0001.htm
(4) http://elearning.up.pt/ppayo/contactar.htm
(5) http://elearning.up.pt/ppayo/CAC II 05-06/NOTAS/NOTAS DE CAC II Set 2005.htm
(6) http://www.ppayo2003.blogger.com.br/
(7) http://elearning.up.pt/ppayo/CAC II 05-06/Links OK/Links OK.htm
(8) http://elearning.up.pt/ppayo/SEMIO 05-06/AULASPRATICAS/DERMATOLOGICO/Reflexo
otopodal.avi
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(9) http://elearning.up.pt/ppayo/CAC%20II%2005-06/3%20partes.html
(10) http://elearning.up.pt/ppayo/SEMIO%2005-06/PRACTICAS%20en%20partes.html
(11) http://elearning.up.pt/ppayo/PROJECTO TICS/en 3 partes.html
(12) http://elearning.up.pt/ppayo/CAC II 05-06/DOCUMENTOS COMUNES/FICHA
DERMATOLOGICA.pdf
(13) http://elearning.up.pt/ppayo/PROJECTO TICS/GRUPOS/MODELO/en 3 partes.html
(14)http://elearning.up.pt/ppayo/CAC II 05-06/PROGRAMA/OTITIS 2005-06.pdf
(15) http://elearning.up.pt/ppayo/PROJECTO TICS/AVALIACAO/AVALIACAO.htm
(16) http://www3.unileon.es/personal/wwdmvjrl/casos_clinicos/casos_clinicos.htm
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