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Sociedade da Informação

A Sociedade da Informação é uma
sociedade que predominantemente
utiliza o recurso às tecnologias da

informação e comunicação
para a troca de informação em

formato digital 
e que suporta a interacção entre

indivíduos
com recurso a práticas e métodos

em construção permanente

Exige um constante desafio que passa pelo desenvolvimento de práticas, 
técnicas e uso de ferramentas para lidar com a informação e conhecimento
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contexto

• Renovação dos conceitos 
de como se aprende e 
também como se ensina

Lugar à inovação e diversidade de usos

MOBILIDADE
+

APRENDIZAGEM
+

UBIQUIDADE
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Desafios da universidade virtual

• Resposta das instituições de ensino superior ao e-learning;
• Diversidade de modelos e aproximações pedagógicas e 
didáticas;
• Inevitabilidade de adopção de uma proposta de universidade 
virtual;
• Convivência e co-existência com a vertente universitária 
tradicional;
• Tensão entre inovação e transformação nas instituições;
• A questão dos âmbitos local, regional, nacional, e global;
• O grau de integração e uso das tecnologias TIC;
• O impacto nos sistemas de informação das instituições;
• O impacto no projecto educativo das instituições do ensino 
superior;
• Novos cenários da mobilidade física, virtual e social e as 
questões de demografia e de alianças, cooperação estratégica, 
partenariados e modelos de negócios.

Projecto UFP - UV

Infra-estrutura de suporte electrónico para:
• complementar o ensino presencial;
• ensino a distância (e-learning);
• regime misto, presencial e a distância (b-learning);

Com os objectivos de:
• responder a novos públicos e novas necessidades
• promover o uso e divulgação de conteúdos e 
competências da UFP;
• responder a desafios de internacionalização.
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Período experimental

• Em Outubro de 2004 é iniciado o projecto de 
estabelecimento de uma infra-estrutura de suporte 
para o ensino superior da UFP, de forma a permitir, 
por via de meios electrónicos:
– complementar o ensino presencial;
– promover o uso e divulgação de conteúdos e 

competências internas à universidade.

• em que consistiu?
– escolha da plataforma de disponibilização e 

gestão de conteúdos
– disponibilização da plataforma
– experimentação pedagógica
– proposta de continuação de projecto (UFP-UV)

escolha: Sakai (sakaiproject.org)

• Plataforma colaborativa 
de ensino e 
aprendizagem

• Plataforma como
facilitador da universidade 
virtual
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A evolução (período experimental) 

10437705854188526utilizadores

9387005504008025alunos
10570351851professores

14311510162154áreas
5843341252outros
85726750102disciplinas

Set-05Jul-05Mai-05Fev-05Dez-04início

elearning.ufp.pt

Relação disciplinas e outros usos
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Áreas criadas na plataforma
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Relação docentes e discentes
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Utilizadores da plataforma

Um exemplo de apoio no ensino presencial
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Versão individual: homepage pessoal

• Aulas e Suporte Pedagógico: agrega informação de apoio à actividade docente; 
• Produção científica e desenvolvimento: agrega informação de artigos e comunicações com 
texto e apresentação e informação de projectos realizados; 
• Produção literária: agrega textos (versão integral) e informação sobre livros publicados; 
• Serviços: agrega diferentes meios de presença digital na Web (BLOG e motor de 
pesquisa).

Concentração de informação

Homepage em http://www.ufp.pt/~lmbg
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Uso colectivo de meios pedagógicos na Web

Plataforma de elearning SAKAI 1.0

O recurso ao chat integrado na plataforma

Permite comunicação síncrona, mas também assincrona
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Análise das mensagens na área de SI

2,53média de mensagens considerando os 53 alunos

7mensagens do professor

6,38média de mensagens por utilizador

9,52%2Com uma mensagem

28,57%6número de utilizadores com entre 2 e 3 mensagens

28,57%6número de utilizadores com entre 4 e 6 mensagens

33,33%7número de utilizadores com 6 ou mais mensagens

34maior utilizador

38,89%participantes no chat

1total de professores

53total de alunos

66,67%14sexo feminino

21Utilizadores

134total de mensagens

Distribuição por grupos de mensagens

14,18%19Uso da plataforma

56,72%76Comunicação

29,10%39Conteúdos/trabalhos

134Total de mensagens
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Comentários finais

• Nem todos os alunos participaram. Apenas 21 dos 53 (cerca de 38%) 
enviaram pelo menos uma mensagem (sendo maioritariamente do sexo
feminino);
• Cerca de um terço dos participantes enviaram seis ou mais mensagens, um 
número equivalente às enviadas pelo professor;
• A maioria dos alunos enviou mais do que quatro mensagens e a média de 
mensagens por aluno é superior a seis;
• Dividindo as mensagens por três grupos, verifica-se que as mensagens 
relativas aos conteúdos e trabalhos propostos foram cerca de um terço do total 
das mensagens;
• As mensagens relativas a aspectos associados com a comunicação entre 
alunos tomaram quase 60% das mensagens, o que demonstra:

- a necessidade de considerar meios que permitam a interacção entre  
alunos 
- a importância da alternativas de comunicação, mesmo no ensino 
presencial


