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Universidades do Porto, Aberta e IST adoptam formação online.

A Universidade do Porto lançou o seu primeiro curso online, enquanto o Instituto Superior Técnico anunciou um Mestrado em Informação e
Sistemas Empresariais (MISE) maioritariamente de frequência online.
O primeiro MOOC (Massive Online Open Course) da Universidade do Porto na Internet permite uma “gestão própria de horários e de forma
gratuita”, diz a instituição em comunicado.
O curso, intitulado “As alterações climáticas nos média escolares”, visa chegar a professores do ensino básico e secundário da área das
ciências, responsáveis pelos media escolares e todos os interessados nestas temáticas. O MOOC faz parte do projecto Clima@EduMedia e está
integrado no Programa AdaPT, gerido pela Agência Portuguesa do Ambiente.
“A abertura deste primeiro MOOC assinala a aposta crescente que a universidade tem feito na modernização dos paradigmas pedagógicos e na
oferta de educação informal”, refere o vicereitor da Universidade do Porto para as Tecnologias Educativas, José Martins Ferreira, também
responsável pelas novas tecnologias de comunicação da instituição. “Este curso tem, por isso, a importância acrescida de poder constituirse
como um exemplo que poderá ser tomado pelos restantes professores da universidade que estão a desenvolver conteúdos deste género”.
Já o Instituto Superior Técnico (IST) e a Universidade Aberta anunciaram um Mestrado em Informação e Sistemas Empresariais (MISE) para
“formar profissionais com sólida formação de base e competências em tecnologias e sistemas empresariais e em funcionamento das
organizações de forma a poderem fazer face às necessidades de constante inovação tecnológica nas empresas e organizações em geral no
contexto do rápido desenvolvimento da sociedade de informação e do conhecimento”, dizem em comunicado.
O MISE irá funcionar “maioritariamente em regime online, classe virtual, e também em sessões presenciais obrigatórias em regime intensivo
concentradas em um ou duas semanas por ano, na forma de seminário e/ou workshop”.
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