
   
 

 

Memorando, 20 de outubro 2014 

 

  

Intervenção do E-learning Lab no apoio à implementação de ações decorrentes da 

orientação estratégica para Internacionalização do Ensino Superior Português. 

 

 

 

No passado dia 26 de setembro, o Governo de Portugal disponibilizou o relatório 

“Uma Estratégia para a Internacionalização do Ensino Superior Português”.  Este 

documento é convergente com diversos princípios e opções estratégicas já 

anteriormente explicitados pela equipa do Laboratório de E-learning da ULisboa, em 

particular no Programa de ação “Tecnologias na educação e e-Learning para a 

ULisboa”.  

 

Considerando o documento em causa, o e-learning Lab assume interesse e 

capacidade para contribuir para o desenvolvimento de ações relacionadas com as 

seguintes medidas (p.13-15): 

 

 

7 Definir incentivos e áreas privilegiadas para a organização de MOOC, em 
língua portuguesa, utilizando as plataformas existentes. 

9 Definir as linhas de formação Português Língua Estrangeira (PLE) na 
modalidade presencial e de ensino a distância. 

10 Apoiar a criação de um MOOC de preparação para a frequência do ensino 
superior português (universitário e politécnico). 

34 Produzir e difundir informação por meios eletrónicos, limitando a produção de 
documentos noutros suportes (folhetos, brochuras, etc.) ao estritamente 
essencial. 

 

  



   
 

O contributo que o E-learning Lab ULisboa pretende dar organiza-se em 3 eixos; 

para os mesmos identifica-se um conjunto de ações a implementar. 

 

 
 
 
 
 
 
1. Educação a distância e e-
Learning como meio de 
internacionalização do 
Ensino Superior 
 
 
 
2. Promoção da Língua 
Portuguesa 
 
 
 
3. Divulgação externa e 
desenvolvimento da 
aprendizagem digital 

 
 

 
a) definir com os órgãos de gestão das escolas e 

respetivos docentes o desenvolvimento de Recursos 
Educativos Abertos (OER) em áreas estratégicas 
para cada escola, com o objetivo de divulgação da 
oferta formativa 

b) suportar as escolas na planificação e 
desenvolvimento de oferta formativa em regime de 
e-Learning (semi-presencial ou totalmente à 
distância): 

. nas graduações, em parceira com a Universidade 
Aberta 
. nos estudos pós-graduados e em cursos de pós-
graduação, em regime autónomo 

c) desenvolvimento de MOOC sobre 
‘Desenvolvimento de Conteudos Acessíveis para o 
Ensino Superior’ (já estabelecido no âmbito do 
Projeto ESVI-AL) 

d) apoio ao desenvolvimento e implementação de um 
curso MOOC em ‘Língua Portuguesa para 
Estrangeiros’, destinado à captação e facilitação do 
acolhimento de estudantes internacionais (a 
desenvolver com o Instituto de Cultura e Língua 
Portuguesa da Faculdade de Letras) 

e) desenvolvimento e implementação de um curso 
MOOC ‘Study in ULisboa”, apresentando a história 
da ULisboa, a sua configuração, serviços e oferta 
formativa (a desenvolver com o Núcleo de 
Comunicação da Reitoria) 

f) fomentar e suportar o desenvolvimento de recursos 
de divulgação da universidade e diferentes escolas 
em formato digital, nomeadamente no apoio à 
produção de videos promocionais e outros 
materiais divulgativos 
 

 

A estratégia de desenvolvimento da maioria destas ações requer o diálogo com os 

órgãos de gestão das escolas da ULisboa e um acompanhamento de proximidade nas 

iniciativas que aquelas abraçarem. 


