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Reflexão e boas práticas
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Coordenação: Dr. Guilherme Collares Pereira

A utilização conjugada do multimédia e da Internet para conceber e disponibilizar conteúdos
formativos e desenvolver competências à distância (e-learning) é um dos grandes desafios para os
próximos anos.
A organização de classes virtuais e a interacção remota entre os vários participantes vem possibilitar
alargar o ensino e a formação profissional a regiões afastadas e converter cada lar ou local de
trabalho numa sala de aula.
O ensino à distância cria um novo contexto onde o aluno assume um papel decisivo na gestão do
tempo e do seu processo e ritmo de aprendizagem.
Mais do que as ferramentas síncronas ou assíncronas de aprendizagem, a produção de conteúdos
formativos em português, constitui um dos factores mais críticos para o sucesso do e-learning.
Muito e bem se tem investigado e escrito sobre o e-learning em Portugal, mas julgou-se igualmente
importante e oportuno realizar um estudo sobre a prática do e-learning, e nas suas principais
vertentes: modelos pedagógicos, plataformas tecnológicas, aplicação na educação, na formação
profissional, sistemas empresariais e boas práticas.
Um grupo de especialistas, durante cerca de um ano, partilhou os seus saberes e experiências, para
se poder realizar este estudo, que pretende constituir-se numa útil ferramenta de trabalho para todos
aqueles que querem recorrer ao e-learning nas suas organizações.
Na fase final em que nos encontramos, pretendemos reflectir em conjunto, recolher sensibilidades,
preocupações, experiências, etc, para que o nosso trabalho possa também contribuir para o
desenvolvimento das organizações e do País.

INSCRIÇÕES
Inscrição gratuita mas obrigatória, limitada à lotação do auditório
E-mail: secretariado@apdsi.pt
Tel.:
+351 212 949 606
Fax:
+351 212 949 607
Morada: Madan Parque - PCTAS, Ed. VI, Campus da Caparica, Monte Caparica, 2829-516 Caparica - Portugal
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PROGRAMA
09:00

Recepção dos participantes

09:30 Sessão de Abertura
APDSI – Prof. J. Dias Coelho, Presidente
Coordenador do Grupo de Trabalho – Dr. Guilherme Collares Pereira
09:40 Conferência do Prof. Roberto Carneiro

SESSÂO DA MANHÃ
Moderador - Dr. Guilherme Collares Pereira
TEMA – Apresentação do Estudo - Recolha de Contributos
10:00 Apresentação do trabalho do Grupo “Pedagógico/modelos”

(1)

10:20 Debate - Recolha de Contributos
10:40

Coffee-break

11:00 Apresentação do trabalho do Grupo “Tecnologias”

(2)

11:20 Debate - Recolha de Contributos
11:40 Apresentação do trabalho do Grupo “Educação/Ensino"

(3)

12:00 Debate - Recolha de Contributos
12:30

Almoço (livre)

Composição dos Sub-Grupos :
(2)
(1)

António Augusto Fernandes
Cristina Mendes
Isabel Barata
Jorge Dias
José Elias
Laura Simão
Teresa Santos
Vanessa Veríssimo

(UCP/Vector 21)
(CM Lisboa)
(SAP)
(CTT)
(IBM)
(CTT)
(Novabase)
(CM Lisboa)

(3)

José Luis Nunes
Olivier Marques
Pedro dos Reis Coelho
Ricardo Alexandre Gomes

(SAP)
(SAP)
(Novabase)
(IBM)

Alcino Ferreira da Silva
Carlos Zorrinho
Luis Amaral
Vitor Santos

(CNED)
(Univ. Évora)
(Univ. Minho)
(Microsoft)
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SESSÂO DA TARDE
Moderador - Dr. Guilherme Collares Pereira
14:30 TEMA – Apresentação de casos práticos de e-Learning nas organizações
Boas práticas – 3 testemunhos
Dr. José Rodrigues (CGD)
Dr. João Cupertino e Dr. Péricles Moreira (BNC)
Prof. Peter Stilwell e Prof. Alfredo Teixeira (UCP)
15:30 Debate
16:00

Coffee-break

16:30 TEMA – Apresentação de casos práticos de e-Learning nas organizações
Boas práticas – 4 testemunhos
Eng.ª Sofia Torrão (Univ. do Porto)
Dr. Paulo Pedro e Dr.ª Ana Timóteo (Hospital dos SAMS/Sta. Marta)
DGCI / DGITA
Dr. Ricardo Oliveira (Colégio da Bafureira)
17:30 Debate
18:00 Apresentação das sínteses realizadas pelos relatores
18:15 Conclusão e encerramento
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