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Objectivo
criação de áreas de interacção organizadas por temas de 
conhecimento que permitam a troca de conhecimento entre docentes
do ensino pré-universitário e superior

exemplos: troca de informação sobre recursos, apontadores na 
Internet, materiais e estratégias que visem melhorar a compreensão e 
ensino do tema de conhecimento em discussão, discussão de temas.

Assegurar um nível de serviço que seja espelho das preocupações mas 
também das intervenções de todos os membros da comunidade e das 
problemáticas propostas pelos seus membros. 

As diferentes comunidades-tema, são essencialmente áreas de 
interacção e de construção de uma memória conjunta para a 
construção e partilha de conhecimento. 

O ganho de pertencer a cada uma destas comunidades está 
directamente associada à participação de todos os envolvidos.

Cada uma das áreas de interacção conta com a participação de um 
professor da UFP (especialista na área), responsável pela sua 
moderação e que responderá às solicitações que lhe foram 
endereçadas.
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Os destinatários são os docentes das instituições protocoladas que 
entendam querer participar nessa comunidade. 

De forma a operacionalizar os diferentes grupos, existe na UFP um 
docente responsável por dinamizar cada comunidade por área de 
conhecimento.

Existem diversas comunidades, organizadas em torno de uma área de 
conhecimento específica, com diversos temas de discussão possíveis. 
Cada docente pode pertencer a uma ou mais comunidades, de acordo
com os seus interesses.

Existe apenas como requisito, a posse de uma conta de correio 
electrónico que permita o envio de alertas individuais e a inscrição 
pelo formulário disponibilizado.

Não existe nenhuma obrigação de participação ou modelo geral de 
funcionamento, sendo que a interacção deve ser regida por interesses 
específicos em cada tema tratado, quer colocando questões, quer 
apresentando pontos de vista ou partilhando opiniões e conhecimento 
com os restantes elementos. 

De momento, as áreas disponíveis são quatro: 
Biologia, Física, Química e Românicas
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Biologia

Nuno Monteiro
• Licenciatura em Biologia – Ramo de Especialização 
Científico-Tecnológico em Recursos Cinegéticos e 
Piscícolas, FCUP. 
• Mestre em Ecologia Aplicada. FCUP.
• Doutoramento em Biologia (Programa GABBA), FCUP. 
Faculdade de Ciências da Universidade do Porto. 

Principais interesses de investigação
• Ecologia e Comportamento animal
• Biogeografia
• Selecção sexual
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Física

Lígia Rebelo Gomes
• Licenciatura em Ciências Farmacêuticas, FFUP. 
• Doutoramento em Química, FCUP. 

Principais interesses de investigação
• Difractometria de Rx
• Biotermodinâmica
• Biofísica
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Química

Carla Sousa e Silva
•Licenciatura em Química, ramo científico, FCUP.
▪ Curso de Especialização em Química Orgânica (1º ano 
do Curso de Mestrado em Química), FCUP.
▪ Doutoramento em Química, FCUP
▪ Pós-Doutoramento em Química, FCUP

Principais interesses de investigação
▪ Síntese química
▪ Reconhecimento molecular de espécies químicas
▪ Química Supramolecular
▪ Quantificação de antibióticos de uso veterinário no 
leite materno
▪ Técnicas espectroscópicas e técnicas electroquímicas
▪ Polímeros condutores
▪ Propriedades ópticas não lineares
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Românicas

Pedro Reis
• Licenciatura em Línguas e Literaturas, FLUP.
• Mestre em Literatura Comparada, FLUL.
• Doutoramento em Estudos Literários, FLUL. 

Principais interesses de investigação
• Ciberliteratura
• E-learning
• Literatura experimental
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Plataforma colaborativa – UFPUV
http://elearning.ufp.pt

Contactos
Por email: cdp@ufp.pt

Sobre a tecnologia (ajuda)
ufpuv-suporte@ufp.pt

Sobre propostas, sugestões e informação específica do 
elearning na UFP
ufpuv@ufp.pt

http://elearning.ufp.pt/
mailto:cdp@ufp.pt
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