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Resumo 

A educação a distância na Universidade do Porto quer afirmar-se como referência nacional e 
internacional, oferecendo cursos de formação em regime de e-learning e b-learning, mantendo 
um referencial de qualidade e exigência que está inerente a qualquer outra modalidade da sua 
oferta formativa. 
 
Esta iniciativa da Universidade do Porto apresenta um catálogo de cursos multidisciplinares, 
que apostam em metodologias e estratégias pedagógicas diferenciadoras e inovadoras, por 
forma a responder ao aumento da procura de formação superior no espaço lusófono e também 
latino-americano. 
 
A qualidade das infraestruturas técnicas de suporte ao ensino-aprendizagem mediado pela 
tecnologia, permite desenvolver iniciativas que visam incrementar a atratividade de cursos de 
especialização, livres, formação contínua ou MOOC.  
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1. APRESENTAÇÃO DA “IDEIA” ACADEMIAUP 

Pensada para congregar uma educação flexível, acessível e certificada, o 

AcademiaUP está pensado para ser o ponto de confluência da oferta formativa em 

regime de e-learning e b-learning da Universidade do Porto. 

Desenvolvido em termos de estrutura de navegação e usabilidade à medida das várias 

faculdades que compõem a Universidade do Porto (U. Porto), e onde cada uma delas 

poderá ter uma montra personalizada do seu portefólio formativo, o portal 

AcademiaUP visa ser um ponto de partida para a formação ao longo da vida e uma 

oportunidade também para aproximar os seus alumni, uma vez que a diversidade de 

áreas de formação é ampla e diversa.  

Com o objetivo de promover e proporcionar uma formação com as características 

anteriormente mencionadas, estes cursos visam a aquisição de novos conhecimentos 

e competências, respondendo a solicitações profissionais de quem já está integrado 

no mercado de trabalho, mas também é dirigida a um público mais generalista, que 

procura novas valências, em áreas afins e/ou complementares à sua formação de 

base.  

O AcademiaUP pretende abrir portas a uma educação mais flexível, sem paredes, 

sem fronteiras, nem tempo. Uma educação acessível a todos, especializada e 



certificada que responda, de forma idêntica, ao mundo académico e ao mundo 

empresarial. 

 

2. PORTAL ACADEMIAUP 

Um portal com uma interface apelativa de todos os cursos online da U.Porto e também 

uma plataforma de gestão de conteúdos online. 

Espaço de oferta de formação para quem procura validar de forma séria e certificada 

aprendizagem formal, não formal e informal, permitindo o acesso a conhecimentos, 

habilidades e competências de áreas científicas diversas. 

 

 

Figura 1: Imagem e acesso ao AcademiaUP 

 

De cursos de medicina desportiva, linguística forense, mindfulness para professores, 

eletrocardiografia, nutrição clínica, geriatria até alergia alimentar, várias são as áreas 

científicas que convivem no catálogo de cursos a distância da U. Porto. 

 

 

Figura 2: Exemplo de imagem de catálogo de cursos no AcademiaUP 

 

A unidade de Tecnologias Educativas da UPdigital disponibiliza um conjunto de 

tecnologias e serviços de design instrucional, produção multimédia, vídeo e formação 



à medida a todas as escolas e centros que pretendam disponibilizar cursos no 

AcademiaUP. 

O portal e a plataforma de educação a distância da U.Porto, no período piloto de 1 

ano, entre os realizados, os que estão a decorrer e os que vão iniciar brevemente, 

conta já com 25 cursos online. Estes estão divididos em diferentes categorias: 7 

cursos de especialização, 4 de educação contínua, 10 unidades de formação contínua 

e 4 cursos livres, num total aproximado de 1500 estudantes inscritos. 

Estes números têm tendência a desatualizar-se rapidamente, uma vez que temos 

novos cursos já em produção, que vão estar disponíveis no ínicio do próximo ano 

letivo. 

  

3. FORMAÇÃO DE PROFESSORES 

A aposta na formação de professores em áreas de inovação pedagógica com recurso 

às tecnologias tem vindo a aumentar na U.Porto. 

O plano de formação desenhado para Professores, que pretendam preparar um curso 

para o AcademiaUP, tem como objetivo principal dotá-los de conhecimentos e 

ferramentas necessárias à criação de cursos de formação e/ou unidades curriculares 

em formato de e/b-learning. 

Para assegurar que cada plano de formação a distância se apresenta bem estruturado 

do ponto de vista pedagógico, antes da produção de qualquer conteúdo deve ter-se 

em consideração fatores determinantes, tais como: estrutura; esforço e investimento 

de tempo; duração e desenho pedagógico. 

 

3.1 Plano de formação de Professores  

A ação de formação designada “Desenhar um curso no AcademiaUP”, ministrada em 

duas sessões presenciais, tem como principal objetivo dotar os docentes dos 

conhecimentos e ferramentas necessárias à criação de cursos de formação e/ou 

unidades curriculares em formato de e/b-learning. 

Partindo da teoria para a prática, os Professores são convidados a pensar num curso 

ou unidade de formação a distância, em regime de e/b-learning, descolando-se dos 

hábitos e das práticas pedagógicas das aulas presenciais. 

Recorrendo a guias de planificação e estruturação de um módulo de conteúdos que 

vai compor o curso de formação que pretendem desenhar, os docentes pensam  nos 

vários elementos constituintes e que passam pela avaliação intermédia, atividades de 

aplicação de conhecimentos e atividades de interação e comunicação e tipologia de 

conteúdos pedagógicos que pretendem lecionar para atingir os resultados de 

aprendizagem pré-definidos. 



Os objetivos de aprendizagem desta formação são focados nos seguintes aspetos:  

planificar um curso para educação a distância; analisar e preencher um guião de 

planificação de conteúdos; preparar conteúdos e atividades para um modelo de 

formação neste formato e ainda comunicar e interagir num ambiente online. 

3.2 Tutoriais de apoio à produção de conteúdos educativos 

No âmbito desta formação de professores foram produzidos documentos que visam 

ajudar a estruturar os conteúdos e atividades pedagógicas que a equipa docente vai 

preparar e/ou adaptar para um formato de oferta de formação em regime de e/b-

learning. Estes guias são analisados em conjunto, discutindo-se exemplos de boas 

práticas na criação de conteúdos e atividades para formação virtual. 

  

4. TRABALHO FUTURO 

No intuito de se afirmar como uma referência na oferta formativa a distância, a U.Porto 

visa continuar, neste futuro próximo, a desenvolver esta aposta na formação a 

distância, diversificando a oferta de áreas de formação e procurando envolver mais 

Professores nesta iniciativa , para que se crie massa crítica nesta área.   

Findo o ano piloto, vamos continuar a apostar na formação de Professores e na 

divulgação do AcademiaUP, uma vez que é estratégico para a Universidade do Porto 

posicionar�se como referência no ensino a distância, podendo assim também: atrair 

novos estudantes; aumentar a visibilidade a nível nacional e internacional; fortalecer a 

“marca” U.Porto na formação ao longo da vida; aumentar a ligação ao mundo 

empresarial e gerar receita. 

O AcademiaUP é uma plataforma para responder às necessidades de modelos 

pedagógicos adequados à educação a distância, que integra um conjunto de 

ferramentas inovadoras e que promove uma maior visibilidade do portefólio formativo a 

distância de cada Escola, num espaço online diferenciado. 

 


