
 
Evento de ensino virtual e e-learning 
Universidade Fernando Pessoa 
28 e 29 de Janeiro de 2005 
 
 
O evento, de acesso livre, tem por objectivo marcar o início do projecto de 
Universidade Virtual da Universidade Fernando Pessoa (UV-UFP).  

O projecto de Universidade Virtual da UFP consiste no estabelecimento de uma 
infra-estrutura de suporte para o ensino superior ministrado na instituição, de 
forma a permitir, por via de meios electrónicos: 

• complementar o ensino presencial; 
• permitir o desenvolvimento de iniciativas de ensino a distância; 
• permitir o desenvolvimento de iniciativas em regime misto, presencial e a 

distância; 
• promover o uso e divulgação de conteúdos e competências internas à 

universidade; 
• promover a criação de parcerias com outras instituições para o ensino, 

formação e treino. 

O evento propõe um dia repartido pela apresentação do projecto UV-UFP, e pela 
apresentação de projectos similares noutras instituições já com experiência 
comprovada em projectos de e-learning. Desta forma, a tarde é dedicada ao 
relato destas experiências e também à apresentação de trabalhos sobre o tema 
que resultam da actividade de Investigação e Desenvolvimento prosseguida 
pelos intervenientes. 
Em complemento, é realizado um workshop com a duração de duas horas sobre 
o impacto e implicações do digital no ensino superior. Neste caso, após as 
curtas intervenções de três convidados, é favorecida a discussão aberta do 
tema. Cabe desta forma e, em nome da Universidade Fernando Pessoa, um 
agradecimento pela disponibilidade demonstrada para participar no evento.  
 
 
Manhã de Sexta, 28 de Janeiro 
Local: Auditório da UFP 
 
10h30 

A universidade virtual na UFP 
Prof. Doutor Salvato Trigo, Reitor da Universidade Fernando Pessoa 

O projecto UV – UFP (Universidade Virtual) 
Prof. Doutor Feliz Ribeiro Gouveia, Docente, UFP 

11:15 Intervalo 

11:45 
Uso de meios digitais no contexto do ensino superior 
Prof. Doutor Luis Borges Gouveia, Docente, UFP 

12:15 
Apresentação da plataforma elearning.ufp.pt 
Pela equipa de projecto UV-UFP 

12:30 Pausa para almoço 

 
 



Tarde de Sexta, 28 de Janeiro 
Local: Auditório da UFP 
 
EXPERIÊNCIAS 
14:00 – 14:30 

A experiência da UFRJ, no ensino virtual 
Prof. Doutor Aloísio Teixeira, Reitor da Universidade Federal do Rio de Janeiro 

14:30 – 15:00 
A experiência da FEUP 
Engº Carlos Oliveira, Responsável pelos Serviços de Imagem, Comunicação e Cooperação. 
Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto.  

15:00 – 15:30  
O e-Learning na Universidade de Aveiro (1998-2005) 
Engº Helder Caixinha, Gestor Operacional da Unidade de e-Learning da Universidade de 
Aveiro 

15:30 – 16:00 
A experiência da Universidade Católica Portuguesa no Porto  
Prof. Doutor António Andrade, Responsável pelos conteúdos nos Campus Virtuais 

16:00 – 16:30  
Formar para a inovação (Sociedade Portuguesa de Inovação) 
Dra Ana Ribeiro, Consultora e Responsável pela Área da Formação a Distância da SPI 

 
16:30 Pausa 
 
DESAFIOS 
17:00 – 17:15 

Experiências e actividades com base em plataformas de e-learning 
Prof. Doutor Rui Torres, Docente, UFP, director do CETIC 

17:15 – 17:30 
Perfis de aprendentes no ensino a distância 
Paulo Rurato, Docente na UFP, membro do CEREM  
Doutorando no DEGEI – UA, sob co-orientação de Luis Borges Gouveia  

17:30 – 17:45 
O projecto de e-learning para a aprendizagem de línguas 
Pedro Reis, Docente na UFP, membro do CETIC 

17:45 – 18:00 
Suporte a modelos de e-Learning 
Susana Azevedo, Membro da equipa de e-Learning da Universidade de Aveiro e 
responsável pelo Helpdesk a Docentes e Alunos. Mestranda no DEGEI – UA, sob 
orientação de Luis Borges Gouveia  

18:00 – 18:15 
Modelo para a Gestão de Conteúdos em Sistemas de e-Learning no Ensino 
Superior 
Helder Caixinha, Gestor Operacional da Unidade de e-Learning da Universidade de Aveiro. 
Mestrando no DEGEI – UA, sob orientação de Luis Borges Gouveia  

18:15 – 18:30 
Qualidade no e-Learning 
Gilberto Vasco, Coordenador Executivo do Centro Multimédia do Ensino a distância – UA. 
Mestrando no DEGEI – UA, sob orientação de Luis Borges Gouveia  

 
Manhã de Sábado, 29 de Janeiro 
Local: salão nobre da UFP 
 
9:30 – 12:00 

Workshop: “Expectativas do uso do digital no ensino superior” 
Durante duas horas propõe-se a discussão das implicações da adopção crescente do 
digital para o ensino superior, nomeadamente dos computadores e redes nas práticas de 
ensino e aprendizagem e na actividade universitária. 

Intervenções iniciais: 
 

Francisco Restivo, Docente, FEUP 
José Carlos Vaz de Carvalho, Docente, IPP 
Luis Borges Gouveia, Docente, UFP 

Moderador: Feliz Ribeiro Gouveia, Docente, UFP 


