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Breve nota…
Caro colega
Desde da última vez que estivemos em contato através da newsletter de Novembro muitas
coisas se passaram no eLearning do nosso Instituto.. Continuaram a desenvolver-se
workshops temáticos sobre as ferramentas mais utilizadas em eLearning, o Gabinete de Apoio
ao ELearning do IP de Santarém entrou em pleno funcionamento na sala 119 da ESES, a
equipa do projeto consolidou-se com a participação cada vez mais empenhada dos colegas
designados para a sua dinamização em cada uma das nossas cinco escolas, começaram-se a
definir as primeiras linhas estratégicas referente ao papel a desempenhar pelo eLearning na
internacionalização do IPS.
O projeto está, pois, em desenvolvimento e consolidação. Contamos consigo para que ele
contribua para a qualidade do nosso ensino e o reconhecimento nacional e internacional da
nossa instituição.
Vamos conversando...
Um abraço do
Nuno Bordalo Pacheco

O Gabinete de eLearning do IPSantarém

Já se encontra em pleno funcionamento o Gabinete de Apoio ao ELearning na sala 119
(CCTIC) da ESES. Este Gabinete tem por fim apoiar técnica e pedagogicamente todos os
colegas do Instituto nas suas atividades de ELearning e Blended Learning e está à sua
disposição entre as 9H e as 13H de todos os dias úteis. Pode também contactá-lo através dos
telefones 04167 ou 04163. Encontrará do outro lado da linha os colegas João Galego e Rosa
Oliveira que terão o maior prazer em esclarecer as suas dúvidas e apoiá-lo na concepção das
suas iniciativas formativas em eLearning.

Venham mais cinco... MOOCs piloto

O projeto do eLearning está plenamente consciente do papel determinante que poderão ter os
MOOCs (Massive Online Open Couses) na afirmação nacional e internacional do nosso

Instituto e da qualidade do seu ensino. O recente estudo solicitado pelo governo ao grupo de
trabalho coordenado pelo Professor João Guerreiro intitulado Uma Estratégia para a
Internacionalização do Ensino Superior Português dedica toda uma secção aos MOOC, e
conclui que se considera “...estratégico estimular o desenvolvimento de MOOC portugueses e
em português como forma de integração das instituições de ensino superior nesse movimento
global e, também, para aumentar a notoriedade do ensino superior português no mundo,
reforçando indiretamente a atratividade deste nível de ensino para estudantes internacionais.”
Conforme assinalámos na newsletter anterior, o IPS foi pioneiro na promoção de MOOC em
Portugal no ano de 2012 através de uma das suas escolas. A coordenação deste projeto está
a enveredar todos os esforços para que, ainda no primeiro semestre do corrente ano letivo,
cada uma das cinco escolas do nosso instituto defina e conceba um MOOC piloto que possa
servir de base à sua oferta formativa futura nesta promissora modalidade de eLearning.
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Escola Superior Agrária - Luís Filipe Ferreira, Mafalda Ferreira, Ana Grão
Escola Superior de Gestão e Tecnologia - João Samartinho, Cristina Leitão e João Nascimento
Escola Superior de Saúde - Celeste Godinho
Escola Superior de Desporto - Susana Franco, Vera Simões
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http://elearning.ipsantarem.pt/.

Gabinete de eLearning do I.P. Santarém
Escola Superior de Educação de Santarém
Complexo Andaluz, Apartado 131
2001-902 Santarém
Email: elearning@ipsantarem.pt
Telefone: +351 243 309 180
Fax: +351 243 309 187

disponível

em:

