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Contexto
A parceria Harvard-Portugal é firmada no âmbito da acção Parcerias para o Futuro, integrada
na iniciativa Compromisso com a Ciência para o Futuro de Portugal, e vem institucionalizar uma
rede nacional que visa a modernização do ensino da Medicina, a melhoria da formação
especializada em Ciências Médicas e a produção/distribuição de novos materiais pedagógicos.

CMU
• Sistemas de Engenharia:
Energia e transportes
sustentáveis; Células estaminais
e eng. de tecidos para medicina
regenerativa; Eng. de concepção
de automóveis eléctricos)
•Reconhecimento dos créditos
leccionados em Portugal e no
MIT para graus a conceder por
Uni. Portuguesa ou pelo MIT no
âmbito do Programa (graus
conjuntos).

MIT

• TICs Avançadas: RNGs para
serviços confiáveis de alta
qualidade; Sistemas ciberfísicos para inteligência
ambiente; Computação
centrada em humanos; Análise
e políticas públicas de
mudança tecnológica emTICs,
Matemática Aplicada
• Doutoramentos/Mestrados
Executivos conferem grau
sidênticos na CMU e em
Portugal (graus duais).

Âmbito do projecto

HMS
• Conteúdos e media digitais
avançados; Computação
avançada, Matemática
•Reconhecimento dos créditos
leccionados em Portugal e na
UTexas Austin para graus a
conceder por no âmbito do
Programa (graus conjuntos)

UTAustin

• Investigação clínica e de
translação com impacto no
ensino de medicina e na prática
médica especializada;
Desenvolvimento e
disponibilização de conteúdos
médicos e de investigação
biomédica de qualidade
validada para estudantes de
medicina, profissionais de saúde
e população geral, abertamente
na Internet
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Agenda
Duração: 30 min.

O projecto
• Objectivos
• Desafios
• Solução
Web 2.0
• O que é?
• 1.0 –> 2.0
• Porquê?
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O projecto

Objectivos
Uma faixa larga da população adulta não acede à Internet, estando os níveis médios abaixo da
média europeia (Essa faixa está centrada na população que não tem educação secundária, já
que a população com nível educacional secundário ou superior tem das mais elevadas
percentagens de utilizadores da Internet na UE27, muito acima da média europeia).
População residente, entre os 16 e
74 anos, que não acede à Internet
há mais de 3 meses (2008)

% utilizadores da Internet por nível educacional

70%

população 16-74 anos, 2009 (1º Trimestre)

60%
50%

 93% das pessoas com educação superior

média UE27 2008 = 89%

40%
30%

 87% das pessoas com educação secundária mas
sem educação superior
média UE27 2008= 67%

20%

digital divide

10%

 30% das pessoas sem educação secundária

0%
16-24 anos

25-34 anos

35-44 anos

45-54 anos

55-64 anos

65-74 anos

Nota: Dados de 2008 (1º Trimestre)
Fonte: EUROSTAT

média UE27 2008= 40%

Nota: Dados de 2009 (1º Trimestre)
Fonte: EUROSTAT
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O projecto

Desafios
Criar uma plataforma de conteúdos como suporte de uma estratégia de reforço das ligações
das faculdades de medicina e das instituições de investigação biomédica aos estudantes e
profissionais de medicina e à população em geral, e de infoinclusão, envolvendo a comunidade
acaedémica da área da saúde, alicerçada no programa “Compromisso com a Ciência”.

Conselho editorial

Conteúdos

Certificação inicial

• Faculdades de Medicina
• Laboratórios Associados de
Ciências de Saúde
• Laboratório do Estado - INS

• Faculdades de Medicina
• Laboratórios Associados e outras
Unidades de I&D de Ciências de
Saúde
• Laboratório do Estado - INSA
• Harvard Medical School

• Harvard Medical School

Suporte operacional

Financiamento

• FCCN – Fundação para a
Computação Científica Nacional
• UMIC – Agência para a Sociedade
do Conhecimento, IP

Ministério da Ciência,
Tecnologia e Ensino Superior:

• UMIC – Agência para a
Sociedade do Conhecimento,
IP
• FCT – Fundação para a
Ciência e a Tecnologia, IP
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O projecto – Desafios

Público alvo
A plataforma destina-se a servir o público em geral, estudantes de medicina e médicos , os
quais também serão veículos de intermediação para levar os conteúdos da plataforma ao
público

Médicos

Estudantes

Público em geral

Imagens: Youtube
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Arquitectura da Plataforma de Conteúdos
Conselho
Editorial
Gestão Documental












Criação de Preparação Revisão &
conteúdos de conteúdos Aprovação

Gestão de Conteúdos
Web

Médicos

Estudantes
Repositório
Pesquisável

Fontes | Criação de conteúdos
• Harvard Medical School
• 7 Faculdades de Medicina
• 5 Labs. Associados de C. da Saúde + Unidades de Investigação
• INSA – Instituto Nacional de Saúde Ricardo Jorge
• Direcção-Geral de Saúde
• Alto Comissariado para a Saúde
• INFARMED

Frontends
dedicados

Público
alvo
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Plataforma de Conteúdos
A plataforma inclui a gestão de conteúdos com ciclo de vida longo, assim como a gestão de
concteúdos com ciclo de vida curto , e colaboração para a produção e validação de conteúdos.

pesquisa

analytics

O projecto – Desafios

Desafios para a tecnologia
A escolha do paradigma tecnológico será determinante para suportar a gestão do projecto a
implementar.
Entidades heterogéneas
e geograficamente
dispersas

Concorrência
à escala global

Lançamento de
subprojectos com
estruturas variáveis

Desenvolvimento de
novas interfaces de
utilização para a
infoinclusão

Colaboradores com
dedicação irregular e
volátil

Colaboradores com
perfis diversos

Públicos alvo diferentes,
conteúdos e interfaces
diferentes
8

O projecto

A solução
Os requisitos de negócio traduziram-se em requisitos tecnológicos específicos.

Criação de
conteúdos

• Colaboração
• Notificações
• Interoperabilidade

Publicação de
conteúdos

• Interfaces diversas
• Acessibilidade
• Colaboração
• Calendarização

Consumo de
conteúdos

• Estratégia “Google”
• Usabilidade
• Colaboração
• Notificações
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O projecto

A solução
Paradigma da Web 2.0.
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Web 2.0

O que é?
Fonte: Wikipedia

•

•

"Web 2.0" refers to a perceived second
generation of web development and design,
that facilitates communication, secure
information sharing, interoperability, and
collaboration on the World Wide Web. Web
2.0 concepts have led to the development
and evolution of web-based communities,
hosted services, and applications; such as
social-networking sites, video-sharing sites,
wikis, blogs, and folksonomies.
1.0 ->2.0:
"move from personal websites to blogs
and blog site aggregation, from
publishing to participation, from web
content as the outcome of large up-front
investment to an ongoing and
interactive process, and from content
management systems to links based on
tagging (folksonomy)"

Partilha

Comunicação

Interoperabilidade
Colaboração
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Web 2.0

Porquê? oportunidades…
A utilização das tecnologias relacionadas com a Web 2.0 pode potenciar benefícios tangíveis.

A comunidade
desenvolve
estruturas de
suporte ao
produto

A comunidade é
envolvida na
produção de
conteúdos

A comunidade
influencia a
evolução do
produto

A comunidade
alerta sobre
incidentes no
produto ou
serviços

…
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OBRIGADO!
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