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resumo 
 
 

A crescente utilização de tecnologias de informação e comunicação (TIC) para 
suporte do processo de ensino/aprendizagem leva ao surgimento da 
necessidade de um serviço de apoio a todos os participantes deste processo. 
Este suporte deve ajudar a aproveitar as potencialidades disponíveis e 
prevenir as dificuldades que vão sendo sentidas com a utilização dos meios 
disponíveis. 
Este trabalho tem como intuito dar a conhecer o modo como são planeados os 
sítios das disciplinas que, no contexto da Universidade de Aveiro (UA), utilizam 
a plataforma de e-Learning. Adicionalmente, pretende-se indagar se é seguido 
algum modelo de ambiente de e-Learning (AE) e conhecer quais as 
necessidades de suporte sentidas pelos docentes (decorrentes desses 
planeamentos). 
Para perceber a forma como os sítios das disciplinas são planeados e as reais 
necessidades de suporte, foi realizada uma recolha de dados, com base num 
conjunto de instrumentos: questionários; e observação dos sítios das 
disciplinas existentes na plataforma de e-Learning; e estudo documental. 
Os instrumentos utilizados foram elaborados tendo em conta um referencial, 
desenvolvido com os objectivos de perceber como são planeados os sítios das 
disciplinas na plataforma; quais as necessidades de suporte daí decorrentes; e 
qual a opinião dos utilizadores sobre a estrutura de suporte. Na elaboração do 
referencial foram tidos em conta dois modelos teóricos de ambientes de e-
Learning, cujos autores são Badrul Khan e Marguerita Lynch. É da 
sistematização dos múltiplos factores apresentados pelos dois autores que foi 
proposto um referencial e aplicado ao caso da UA. 
Com este trabalho procurou-se igualmente estudar, divulgar e sugerir uma 
adequação da estrutura de suporte ao e-Learning, na Universidade de Aveiro, 
às necessidades referenciadas durante o processo de recolha de dados. 
Através da recolha e análise dos dados é possível concluir que a estrutura de 
suporte ao e-Learning da Universidade de Aveiro necessita de efectuar 
algumas adaptações respondendo às necessidades levantadas pelos 
utilizadores, promovendo, entre outros, uma maior divulgação dos produtos e 
serviços e difusão de boas práticas para o e-Learning. Uma conclusão 
adicional é o facto de não ser seguido um modelo de AE pelos docentes 
aquando do planeamento dos sítios das disciplinas. 
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abstract 
 

The increasing use of information and communication technologies (ICT) for 
the education process implies a growing necessity for a help desk that supports 
service to all involved community. This support service must help users to take 
advantage of current functionalities and prevent difficulties, derived from using 
the e-Learning platform. 
The purpose for this work is to know how courses sites are planned in the e-
Learning platform at University of Aveiro. Such study was conducted to inquire 
if some e-Learning environment model is followed and which are the support 
requirements felt by teachers doing that planning. 
To perceive the way course sites are planned and support their needs, a data 
gathering was performed, based on the use of questionnaires; observation of 
course sites on the e-Learning platform, and documental analysis. 
The data gathering was conducted taking into account a referential with the 
following objectives: how course sites are implemented in the platform; which 
are the support needs that derive from that implementation; and which are the 
user opinions regarding the support structure.  
Two theoretical e-Learning environment models from authors Badrul Khan and 
Marguerita Lynch had been considered to the referential elaboration. Based on 
those models, a merge of the most important factors were considered and 
composed the referential. 
Additionally this work intended to study, and suggest an adequacy of the 
university e-Learning support structure, to the referred requirements during the 
data collection process. 
Through the data collection and its subsequent analysis, it’s possible to 
conclude that the university e-Learning support structure should implement 
some adaptations answering user requirements. Also, it must promote, among 
others, a better diffusion of available products, services and e-Learning best 
practices. An additional conclusion is the fact that teachers do not make use of 
any e-Learning environment model during course site planning. 
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1 Introdução ao trabalho desenvolvido 

1.1 Introdução 
O público-alvo das instituições de ensino superior tem vindo a mudar nos últimos 

tempos. Existem cada vez mais alunos que optam por trabalhar e estudar ao mesmo 

tempo e que procuram instituições de ensino que lhes permitam conciliar a vida 

profissional com a académica. 

As instituições de ensino com o intuito de serem competitivas e devido às 

expectativas e especificidade destes “novos” alunos, têm-se vindo a modernizar e a 

oferecer novos ambientes de ensino/aprendizagem, tirando partido do que as 

tecnologias da informação e comunicação (TIC) permitem (Farrell, 2001). 

Estes ambientes de ensino/aprendizagem utilizam a WWW/Internet como meio de 

disseminação. Surgem assim os ambientes de e-Learning (AE), ambientes de 

ensino/aprendizagem suportados por plataformas de e-Learning na WWW/Internet. 

Um AE compreende não só a tecnologia de suporte aos processos de 

ensino/aprendizagem, mas também tudo o que a envolve, nomeadamente a 

plataforma de e-Learning e demais TIC’s, os serviços que a instituição disponibiliza 

(serviços de suporte e administrativos) e os sítios das disciplinas que suportam o 

processo de ensino/aprendizagem e que estão alojados na plataforma. 

Existem vários modelos de AE referidos na literatura, que auxiliam as instituições na 

criação de ambientes deste tipo, através da definição de múltiplos factores que o 

influenciam directa ou indirectamente.  

A planificação do processo de ensino/aprendizagem das disciplinas em ambientes 

tradicionais de ensino (ambiente presencial – sala de aula) requer por parte do 

docente uma estratégia, que posteriormente conduzirá à implementação da prática 

lectiva da disciplina na sala de aula. Nos AE é também necessário efectuar uma 

preparação similar.  

A utilização de modelos permite aos docentes elaborar o planeamento dos sítios das 

disciplinas e definir as estratégias subjacentes a estes. 

Os modelos de AE não se centram apenas na tecnologia, nem nos serviços que as 

instituições podem disponibilizar, mas também indicam vários aspectos a ter em linha 

de conta no planeamento dos sítios das disciplinas existentes nestes ambientes, tais 

como: o planeamento pedagógico, o desenho do sítio da disciplina, a avaliação a 

realizar e as considerações de direitos de autor, entre outros. 
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Aquando do planeamento dos sítios das disciplinas podem ser seguidos os modelos 

de AE, no intuito de orientar os docentes, dando-lhes indicações sobre aspectos a ter 

linha de conta. 

Os docentes necessitam de novas competências para a utilização efectiva dos AE, 

competências essas ao nível técnico (saber como trabalhar com as TIC) e ao nível da 

gestão do tempo (planear rigorosamente os momentos de interacção). Necessitam, 

também de adaptar as pedagogias a um novo paradigma de ensino/aprendizagem, 

adaptar os seus modelos às novas exigências, por vezes criando mesmo novos 

modelos. Os alunos necessitam, igualmente, de novas competências para a utilização 

das TIC que suportam agora o processo de ensino/aprendizagem em que estão 

envolvidos. 

A aprendizagem das novas competências não deve prejudicar o trabalho 

desenvolvido pelos docentes e alunos, daí que algumas instituições de ensino facultem 

a estes sujeitos estruturas de suporte que os apoiem na aquisição das competências 

necessárias para a utilização das TIC (Anderson e Elloumi, 2004, p.183). 

A existência destas estruturas de suporte é bastante pertinente, isto porque estas 

devem providenciar um manancial de serviços que complementem e apoiem docentes 

e alunos no decorrer do processo de ensino/aprendizagem em AE.  

A Universidade de Aveiro (UA) em Outubro de 1998 intensificou o emprego das TIC 

no suporte aos processos de ensino/aprendizagem, colocando ao dispor dos docentes 

e alunos uma plataforma de e-Learning, como meio de modernização e flexibilização 

destes processos. 

Várias foram e são as estratégias utilizadas pelos docentes da instituição no 

planeamento dos sítios das suas disciplinas para disponibilização na plataforma. Estas 

estratégias variam desde a simples disponibilização de conteúdos como complemento 

de aulas presenciais, até a disciplinas passíveis de funcionar em estratégias de  

e-Learning, leccionadas completamente a distância (Ramos et al, 2002, p. 187). 

A UA, desde o primeiro momento, sentiu que era necessário existir uma estrutura 

que apoiasse docentes e alunos neste novo rumo que traçou. Criou assim uma 

pequena estrutura de suporte sedeada no Centro de Multimédia e Ensino a Distância 

(CEMED).  

Ao longo dos anos a adesão dos docentes aumentou, surgindo cada vez mais 

estratégias de maior complexidade para implementação dos sítios das disciplinas. Os 

docentes começam assim a retirar um maior partido da plataforma que têm ao seu 

dispor. De igual modo os alunos vêem o seu envolvimento e responsabilização a 

aumentar no processo de ensino/aprendizagem (Ramos, 2004, p. 17). 
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O crescimento exponencial de utilizadores na plataforma de e-Learning da UA e a 

actualização desta última, concretizada pela mudança ocorrida em 2004, teve como 

consequência o alargamento da estrutura de suporte já existente, passando esta a 

denominar-se por Unidade Operacional para o e-Learning (UOe-L). 

Tendo em mente que o serviço prestado por esta estrutura deve ir ao encontro das 

carências de suporte sentidas por docentes e alunos, é necessário identificar o modo 

como são planeados os sítios das disciplinas a disponibilizar na plataforma. Saber 

assim se é seguido algum modelo de AE e compreender as necessidades de suporte 

daí decorrentes. 

O levantamento destas necessidades tem especial importância, pois através da sua 

análise poder-se-á dirigir o enfoque da UOe-L, para as necessidades reais dos 

docentes e alunos que utilizam a plataforma de e-Learning da UA. 

Para levar a cabo este estudo tornou-se prioritário conhecer aprofundadamente as 

características principais de eventos/fenómenos relacionados com o processo de 

ensino/aprendizagem, que acontecem no seio do AE da UA. Para se obter esse 

conhecimento, empregou-se como método de investigação o estudo de caso. Este foi 

seleccionado por permitir uma observação detalhada da realidade em análise e 

possibilitar o perspectivar da mudança dessa realidade. 

Na recolha de dados necessária à caracterização dos eventos/fenómenos foram 

utilizadas diversas técnicas – questionários, que foram aplicados a docentes, alunos, 

ao gestor estratégico da estrutura de suporte e ao técnico da mesma estrutura; uma 

observação dos sítios das disciplinas; análise documental. 

Foi estabelecido um referencial (composto por variáveis e indicadores) que esteve na 

base da elaboração dos instrumentos de recolha de dados. Na constituição do 

referencial foram tidos em conta os modelos de AE de dois autores, Badrul Khan e 

Marguerita Lynch. Estes dois autores defendem que para se planear uma disciplina 

que vai ser disponibilizada num AE é necessário respeitar diferentes aspectos que 

influenciam positiva ou negativamente a eficácia da aprendizagem nestes ambientes, 

sejam aspectos intimamente relacionados com a disciplina, como as estratégias e 

tipos de interacção a utilizar, sejam aspectos relacionados com a própria instituição e 

que também influenciam o normal funcionamento das disciplinas. 

Com o intuito de apresentar os dados recolhidos e analisar os resultados, foi utilizado 

o método estatístico para a resolução de problemas apresentado por Reis (1991, p. 

19). Este método é composto por cinco etapas, das quais três referem-se ao 

tratamento dos dados e análise dos resultados: Crítica dos dados; Apresentação dos 

dados; Análise e interpretação dos resultados.  

3 



 

Efectuou-se uma primeira abordagem aos dados, que permitiu salientar os que 

poderiam introduzir erros nos resultados e originar conclusões erróneas. Só depois é 

que se organizaram os dados, com a ajuda de instrumentos de visualização 

(distribuição de frequências; representação gráfica; medidas de estatística descritiva) 

para assim se efectuar a análise e interpretação da informação neles contida. 

Com este trabalho ficou-se a conhecer a realidade do planeamento dos sítios das 

disciplinas no AE da UA e as necessidades de suporte sentidas, quer por docentes, 

quer por alunos, afim de propor uma adequação da estrutura de suporte ao  

e-Learning da referida universidade a essas necessidades. 

Da análise efectuada encontraram-se algumas adaptações necessárias para que a 

estrutura de suporte ao e-Learning da UA responda de uma forma eficaz às 

necessidades dos actores do processo de ensino/aprendizagem. Entre elas destaca-se 

a necessidade de existir uma formação menos generalista, mais focada em aspectos 

específicos da plataforma de e-Learning e a necessidade de uma maior divulgação 

desta estrutura de suporte e dos seus serviços junto dos utilizadores. Os docentes 

apontam também carências na difusão de boas práticas de e-Learning no intuito de 

conhecerem o que devem ou não utilizar nos sítios das suas disciplinas, quer na 

configuração desses sítios, quer na utilização de ferramentas da plataforma. 

 

1.2 O e-Learning na Universidade de Aveiro 
A Universidade de Aveiro (UA), fundada a 15 de Dezembro de 1973 é uma instituição 

de ensino superior, estatal e tem como missão “a intervenção e desenvolvimento da 

formação graduada e pós graduada, investigação e cooperação com a sociedade.”1. 

É composta por um corpo docente de cerca de 900 professores e de um corpo 

discente de 11000 alunos de formação inicial e 1700 alunos de pós-graduação. E está 

organizada em departamentos/secções autónomas (17), escolas superiores (4), 

órgãos de gestão, gabinetes de apoio, unidades funcionais e de interface, e outros. 

Os 14 departamentos e 3 secções autónomas são responsáveis pelas licenciaturas e 

pós-graduações existentes na UA, neles estão reunidos os cursos com afinidades 

científicas. As 4 escolas superiores estão vocacionadas para o ensino politécnico, são 

unidades orgânicas com um estatuto equivalente a departamento.  

A UA disponibiliza também um programa de formação pós secundária, através de 

Cursos de Especialização Tecnológica (CET) cujo objectivo é promover uma formação 

pós-secundária profissionalizante e não superior. 

                                                           
1 Retirado de http://www.ua.pt/apresentacao.asp consultado em 25-02-2006. 
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Esta diversidade de organismos e níveis de ensino, universitário, politécnico e pós-

secundário conferem à UA um estatuto ímpar, concedendo-lhe uma maior diversidade 

em termos de áreas científicas. 

Com o intuito de adequar a organização interna esta instituição concebeu gabinetes 

que têm como desígnio apoiar a gestão de áreas específicas. Destes gabinetes 

destaca-se o Gabinete de Gestão de Informação (GAGI) que tem como missão: “Obter, 

estruturar e disponibilizar informação identificada como necessária à gestão da 

Universidade de Aveiro” 2 ; este trata toda a informação relativa às inscrições dos 

alunos nos cursos e disciplinas ministradas na UA. 

Existem também as unidades funcionais e de interface que estabelecem ligações de 

cooperação com a sociedade. Estas unidades têm como funções: “formação 

permanente, a interacção cultural e difusão científica e a ligação ao tecido 

empresarial.” 3 . Destas unidades evidenciam-se: o Centro de Informática e 

Comunicações da Universidade de Aveiro (CICUA); e o Centro de Multimédia e 

Educação a Distância (CEMED). 

Dos objectivos delineados para o CICUA enfatizam-se os seguintes: a gestão de 

infra-estruturas físicas e lógicas de comunicação; a gestão de servidores centrais de 

informação; o acondicionamento/alojamento de servidores de informação e 

comunicação de entidades externas a esta unidade; a prestação de serviços de apoio 

aos utilizadores que pretendem fazer uso dos meios e serviços disponibilizados por 

esta unidade, como sendo salas de computadores, sistemas UNIX, acessos por 

modem/RDIS/wireless, alojamento de páginas pessoais, correio electrónico, acessos à 

Internet e serviço de VPNs; 4. 

De entre os vários objectivos que o CEMED tem, destacam-se os seguintes, por 

serem os mais importantes para o presente trabalho: “criar competências científicas e 

tecnológicas que permitam à Universidade implementar programas e projectos de 

desenvolvimento e formação suportados e/ou recorrendo às novas tecnologias de 

comunicação e informação nas áreas do multimédia, do ensino a distância, do 

audiovisual e da televisão; apoiar a comunidade universitária da UA na produção de 

materiais multimédia, de ensino a distância e audiovisual; colaborar na 

experimentação de novas modalidades de ensino, nomeadamente as recorrentes às 

ferramentas multimédia e de ensino a distância; contribuir para a criação, 

manutenção e gestão de estruturas de utilização comum pela comunidade 

                                                           
2 Retirado de http://www.adm.ua.pt/gagi/ consultado em 25-02-2006. 
3 Retirado de http://www.ua.pt/unidades.asp consultado em 25-02-2006. 
4 Baseado em http://www.adm.ua.pt/legua/Estruturas_Organizativas/Org_CICUA.pdf consultado em 12-05-
2006. 
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universitária da UA nas áreas do multimédia, do ensino a distância, do audiovisual e 

da televisão.”.5

Em termos de importância para o presente trabalho a unidade funcional CEMED tem 

maior relevância do que o CICUA. Este último presta apoio aos utilizadores, mas 

apenas o faz para os serviços que disponibiliza. E o CEMED presta todos os serviços 

relacionados com o e-Learning na UA. Sendo no seio desta unidade que foram 

operacionalizadas todas as iniciativas de e-Learning da instituição. 

Tanto os gabinetes de apoio como as unidades funcionais e de interface são 

transversais a toda a UA, isto é, todos os departamentos/secções autónomas e escolas 

superiores podem usufruir dos serviços prestados por esses organismos. 

A gestão estratégica dos gabinetes de apoio e unidades funcionais está a cargo dos 

órgãos de gestão, estes também fazem toda a coordenação das actividades 

pedagógicas e científicas levadas a cabo na UA. 

Em 1998 os órgãos de gestão da UA disponibilizaram aos docentes e alunos uma 

plataforma de e-Learning do tipo Learning Management System (LMS), esta 

disponibilização foi uma “aposta” que teve como principal objectivo facilitar o acesso 

dos alunos aos materiais de estudo disponibilizados pelos docentes e o acesso ao 

apoio destes, para assim combater o insucesso escolar que se observava em algumas 

disciplinas do 1º ano (Ramos, 2004, p. 13). Surgiu assim o programa EduNet, que 

tem como objectivos, entre outros: 

• Experimentar novas tecnologias e pedagogias;  

• Generalizar a adopção do e-Learning; 

• Flexibilizar o processo de ensino/aprendizagem com a disponibilização de 

conteúdos; 

• Flexibilizar o acesso ao apoio dos docentes; 

• Diminuir as taxas de insucesso que se verificavam em determinadas 

disciplinas.  

O EduNet está voltado para as disciplinas leccionadas no âmbito dos cursos da UA 

(Ramos et al, 2002, p. 187). 

Os docentes que aderiram, de forma voluntária, a este programa podiam 

desenvolver as suas actividades sem qualquer limitação, empregando a estratégia que 

achassem mais adequada. Cada docente criava o(s) sítio(s) da(s) sua(s) disciplina(s) 

na plataforma de e-Learning, para apoiar o processo de ensino/aprendizagem 

utilizando a estratégia que achava mais apropriada.  

                                                           
5 Retirado de http://www.cemed.ua.pt/web/ consultado em 25-02-2006 
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Presentemente esta situação mantém-se, os docentes continuam a ser livres para 

utilizarem a plataforma de e-Learning e para escolher a estratégia que melhor se 

adequa às suas disciplinas. 

O elevado número de disciplinas e docentes cria uma heterogeneidade de sítios de 

disciplinas na plataforma de e-Learning o que leva a uma diversificação de 

experiências quer por parte de docentes quer por parte dos alunos.  

A diversidade de organismos é, também, um factor que contribui para esta 

heterogeneidade, pois as competências em relação às TIC variam de organismos para 

organismo, existem departamentos, secções autónomas e escolas mais aptas para a 

utilização das TIC no apoio ao processo de ensino/aprendizagem do que outros. 

Com o avançar dos anos a experiência da utilização da plataforma aumentou, 

originando sítios de disciplinas com estratégias cada vez mais exigentes e 

diversificadas. Os órgãos de gestão da UA lançaram novos desafios aos seus docentes 

e alunos através da criação de um novo programa o DisNet. 

O DisNet é um programa direccionado a cursos de pós-graduação assentes em 

estratégias mistas de aprendizagem, em regimes de blended learning, estratégias 

essas que englobam de raiz componentes presenciais e não presenciais. Neste 

momento6 a UA oferece aos seus alunos 3 cursos de pós-graduação que têm por base 

o programa DisNet – Mestrado e Curso de Formação Especializada (CFE) em 

Multimédia em Educação; Mestrado e CFE em Comunicação e Educação em Ciência; 

Mestrado e CFE em Didáctica das Línguas. 

Os cursos ministrados sob o enquadramento do programa DisNet seguem uma 

estratégia predefinida que molda a duração das disciplinas, a sua aplicação e a 

ocorrência dos momentos presenciais e não presenciais. No planeamento dos sítios 

das disciplinas para a plataforma de e-Learning há um modelo a seguir, os docentes 

não podem utilizar estratégias diferentes da que foi previamente estabelecida, para 

garantir a homogeneidade.  

Esta homogeneidade é bastante importante nestes cursos, pois o processo de 

ensino/aprendizagem é efectuado com pouco contacto presencial e num regime de 

intenso trabalho, já que cada disciplina tem uma duração de um mês, sucedendo-se 

no mês seguinte uma nova disciplina. Deste modo garante-se uma organização 

uniforme para todas as disciplinas e respectivos sítios, diminuindo-se a dispersão dos 

alunos e a necessidade de adaptação destes a cada nova disciplina do seu curso. 

 

                                                           
6 Anos lectivos 2005/2006 e 2006/2007 
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Para apoiar os docentes e alunos na utilização das TIC, em especial no uso da 

plataforma de e-Learning existente na UA, foi disponibilizado desde o primeiro 

momento um gabinete de suporte ao e-Learning.  

Situado no CEMED, tinha como objectivos fazer toda a promoção e gestão do 

programa EduNet e posteriormente do DisNet, gerir os servidores onde estava alojada 

a plataforma de e-Learning e acompanhar os docentes, através de formações e 

aconselhamentos pedagógicos (Ramos et al, 2002, p. 189). 

Inicialmente este gabinete colaborava com os docentes de várias formas, desde a 

simples clarificação de dúvidas que surgiam na utilização da plataforma até à gestão 

integral dos sítios das disciplinas, minimizando assim o tempo gasto pelos docentes 

nesta tarefa (Ramos et al, 2002, p. 190). 

Em 2004 a UA alterou a plataforma de e-Learning, a qual possui mais 

funcionalidades e ferramentas da que era anteriormente utilizada, ao nível: do 

trabalho colaborativo; da gestão de conteúdos; da conformidade com vários standards, 

relacionados com a gestão de conteúdos pedagógicos em AE (IMS7, SCORM 1.2 & 

20048, AICC9); e o suporte à língua portuguesa. Esta nova plataforma pode ser vista 

como uma integração de um LMS com um Learning Content Management System 

(LCMS), possibilitando assim uma gestão ao nível do processo de 

ensino/aprendizagem e dos conteúdos pedagógicos que o suportam. 

A reduzida dimensão do gabinete de apoio ao e-Learning, que em termos de 

recursos humanos era composto apenas por um técnico a tempo inteiro, e o aumento 

exponencial, que a utilização da plataforma de e-Learning teve ao longo dos anos na 

UA, quer no apoio às aulas presenciais quer em estratégias mistas, condicionavam a 

capacidade de resposta deste gabinete às solicitações que surgiam. 

Nesse mesmo ano, com o projecto Aveiro Digital foram criadas as condições para 

uma nova estrutura de suporte. O paradigma de funcionamento, em relação ao antigo 

gabinete de suporte, mudou e houve a necessidade de ganhar uma maior visibilidade, 

passando a designar-se por Unidade Operacional para o e-Learning (UOe-L). 

Ao nível de enquadramento do e-Learning na UA, existe um triângulo fundamental: 

Órgão de gestão, corporizado pela Reitoria, responsável pela gestão estratégica; o 

CICUA gerindo a infra-estrutura tecnológica; e a UOe-L realizando a gestão 

operacional do serviço de e-Learning. Este enquadramento pode ser visualizado na 

figura seguinte: 

 

                                                           
7 Para mais informações consultar: http://www.imsglobal.org/learningdesign/ 
8 Para mais informações consultar: http://www.adlnet.org/ 
9 Para mais informações consultar: http://www.aicc.org/ 
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Figura 1 – Enquadramento do e-Learning na UA 
 

A gestão estratégica define o rumo a tomar, que orientações devem ser seguidas. 

As decisões tomadas, em função do plano estratégico definido para toda a 

universidade e auxiliadas/suportadas por estatísticas que são retiradas da plataforma 

de e-Learning e por outros relatórios são os alicerces da estratégia do e-Learning na 

UA. 

O CICUA trata da gestão e manutenção da infra-estrutura tecnológica, isto é, 

administra os servidores onde está alojada a plataforma de e-Learning. Esta unidade 

funcional faz todas as cópias de segurança (backups) à informação contida nos 

servidores e preocupa-se com a disponibilidade dos servidores (que devem estar 

sempre funcionais e acessíveis). 

A UOe-L faz a gestão operacional dos programas EduNet e DisNet. Está organizada 

de uma forma diferente do gabinete de suporte existente anteriormente e subdivide-

se em três grandes áreas de intervenção:  

• Suporte aos utilizadores, que tem como objectivo apoiar todos os 

utilizadores da plataforma de e-Learning nas suas actividades diárias; 

• Gestão de conteúdos, cujo propósito se centra no apoio aos utilizadores na 

gestão de conteúdos pedagógicos utilizados na plataforma de e-Learning; 

• Qualidade, que procura optimizar os serviços prestados através de um 

sistema de gestão da qualidade aplicado aos serviços prestados pela UOe-L. 

Na área do Suporte aos utilizadores, esta estrutura faz a divulgação e administração 

dos programas EduNet e DisNet, gere os servidores onde está alojada a plataforma de 

e-Learning, faz a administração (criação, actualização e remoção) dos utilizadores e 

dos sítios existentes na plataforma, acompanha os docentes nas suas actividades 

diárias, aconselha-os pedagogicamente e tecnologicamente e auxilia os alunos nas 

dificuldades que estes encontrem com a utilização da referida plataforma. Disponibiliza 

aos docentes formação personalizada ou genérica. No primeiro caso os docentes 
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solicitam a formação e esta debruça-se sobre uma funcionalidade específica da 

plataforma. No segundo caso a formação é proposta pela UOe-L, destinando-se a 

vários docentes e abrange o funcionamento geral da plataforma. Os alunos de pós-

graduação que necessitem de um sítio para apoio à investigação que estão a realizar, 

podem também assistir a estas sessões de formação. 

No âmbito da Gestão de conteúdos, a estrutura de suporte apoia os docentes nas 

diferentes fases da gestão dos conteúdos pedagógicos utilizados nos sítios das 

disciplinas na plataforma de e-Learning. Para a criação dos conteúdos pedagógicos 

existe um programa de formação em ferramentas de conteúdos pedagógicos para AE. 

Para a gestão e disponibilização existe um programa específico de formação, que é 

dada a docentes. 

O sistema de gestão da qualidade que tem vindo a ser implementado, surge como 

tentativa de optimizar os procedimentos da estrutura de suporte ao e-Learning da UA, 

isto é, todas as solicitações, de docentes e alunos, efectuados à UOe-L serão 

monitorizados. Para a resolução dos pedidos vão ser introduzidos alguns 

procedimentos a observar. A informação que será gerada pela monitorização dos 

pedidos servirá para perceber o que é mais solicitado e tempos de respostas, para 

assim se melhorar a eficácia e celeridade nos serviços disponibilizados pela UOe-L. 

Estão também previstos alguns questionários a efectuar a docentes e alunos, de modo 

a avaliar os serviços prestados pela UOe-L. 

A estrutura de suporte ao e-Learning está disponível, dentro do horário de 

expediente, a docentes e alunos, através de telefone ou de contacto pessoal. Fora 

desse horário os actores do processo de ensino/aprendizagem podem enviar e-mail’s 

e/ou consultar um sítio na WWW/Internet10 , onde se encontram diversos recursos 

digitais, que os auxiliam na utilização da plataforma de e-Learning da UA. É mais um 

meio para esclarecimento de possíveis dúvidas que surjam. 

Para além dos recursos digitais o sítio da UOe-L divulga diversa informação sobre 

conferências e experiências no âmbito do e-Learning que estão a decorrer noutras 

universidades nacionais e/ou internacionais.  

Na figura seguinte são identificadas as três áreas de intervenção da UOe-L e as 

respectivas ligações com os docentes, alunos, GAGI e CICUA. 

 

                                                           
10 http://www.cemed.ua.pt/uoel/ 

10 



 

Universidade de Aveiro

UOe-L

Qualidade

Gestão de 
conteúdos

Suporte aos 
utilizadores

CICUA

GAGI

Docentes
Alunos

 

Figura 2 – Áreas de intervenção da UOe-L e seu enquadramento na UA 
 

Tal como foi referido as três áreas de intervenção, da UOe-L, têm uma relação 

directa com os actores do processo de ensino/aprendizagem (docentes e alunos). O 

CICUA sendo o gestor da infra-estrutura tecnológica de suporte à plataforma de  

e-Learning surge na figura anterior como uma entidade que faz a gestão dessa infra-

estrutura: gere a conectividade do sistema; gere o sistema operativo; e efectua o 

backup aos servidores, e por isso necessita de ter um canal privilegiado de contacto 

com a UOe-L.  

A informação relativa às inscrições dos alunos nos cursos da UA é gerida pelo GAGI, 

o qual tem o papel de ceder esta informação à UOe-L, de modo a que esta possa fazer 

as associações ou remoções dos alunos aos sítios das disciplinas existentes na 

plataforma de e-Learning.  

A partir de 2002 a utilização da plataforma de e-Learning, como apoio às aulas 

presenciais no programa EduNet ou como meio facilitador da aprendizagem, no 

programa DisNet, aumentou exponencialmente, estimando-se que no ano lectivo de 

2004/2005 cerca de 90% dos docentes da UA tinham sítios na plataforma para as 

suas disciplinas. 

A plataforma de e-Learning é assim utilizada pela maioria dos docentes e alunos da 

UA, no suporte ao processo de ensino/aprendizagem, tanto para estratégias de 

complemento às aulas presenciais, quer em estratégias mistas.  
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1.2.1 A plataforma de e-Learning da Universidade de Aveiro 
Na UA a plataforma de e-Learning utilizada é o Blackboard Academic Suite11. Esta 

plataforma permite aos docentes criar múltiplas estratégias, dependendo da estrutura 

criada para os sítios de disciplinas e das ferramentas que aí forem disponibilizadas. 

Na plataforma e em particular no seu componente LMS, cada sítio pode ser 

configurado em torno de quatro grandes áreas: 

• Conteúdos 12  – nestas áreas os docentes podem disponibilizar os seus 

conteúdos, sem qualquer limitação em termos de peso (kb) ou formatos. 

Estes podem estar organizados em módulos, aulas, tópicos/assuntos ou em 

mini-sítios. É também aqui, que se define a navegação do sítio, isto é, se é 

sequencial (de acordo com um determinado percurso definido pelo docente), 

se é livre (com total flexibilidade para o aluno), ou se é um mini-sítio HTML 

que é disponibilizado dentro do sítio da disciplina; 

 

• Ferramentas de comunicação 13  – este tipo de ferramentas potencia a 

comunicação entre docentes e alunos e entre os alunos inscritos num 

determinado sítio de disciplina. Nos sítios na plataforma existem sete 

ferramentas de comunicação que podem ser utilizadas por todos os 

intervenientes: 

o Anúncios – os docentes podem colocar aqui anúncios para os alunos, 

sobre quaisquer eventos que ocorram durante o decorrer da disciplina 

(por exemplo: um novo conteúdo disponibilizado; uma data de uma 

avaliação ou de entrega de trabalhos); 

o Colaboração (Chat e Aula virtual) – estas duas ferramentas 

possibilitam aos docentes e alunos de uma dada disciplina, manterem 

interacções síncronas. A Aula virtual permite adicionalmente – 

mecanismos de quadro branco14; exploração síncrona de conteúdos e 

outros recursos na WWW/Internet; e mecanismos para a colocação de 

perguntas e recepção das correspondentes respostas; 

 

 

 

                                                           
11 Disponível em: http://elearning.ua.pt. No anexo A consta uma figura ilustrativa da página inicial da 
plataforma de e-Learning da UA. 
12  No anexo A.1 – Área de conteúdos, pode ser visualizada uma imagem da área de conteúdos do 
Blackboard. 
13 No anexo A.2 – Ferramentas de comunicação constam imagens desta área do Blackboard, assim como 
das diferentes ferramentas de comunicação. 
14 Whiteboard – espaço de trabalho colaborativo com ferramentas de desenho e anotação. 
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o Envio de mensagens de correio electrónico – tendo cada docente e 

aluno inscrito na plataforma, um endereço de correio electrónico 

associado, esta ferramenta permite a todos os actores do processo de 

ensino/aprendizagem o envio mensagens de correio electrónico. Esta 

ferramenta envia assim para o exterior da plataforma, as mensagens 

trocadas entre utilizadores. Funciona por exemplo, como um 

instrumento útil aos docentes para a comunicação com alunos que não 

acedem à plataforma com a frequência desejada; 

o Fórum de discussão – permite a docentes e alunos debaterem 

assuntos de uma forma assíncrona, isto é, sem estarem ao mesmo 

tempo a aceder ao sítio da disciplina. Cada docente pode criar 

múltiplos fóruns, subordinados a diferentes temas. Os alunos podem 

ser envolvidos na moderação desses fóruns ou bloqueados no acesso a 

estes; 

o Lista – esta ferramenta permite aos docentes e alunos obterem uma 

listagem de todos os participantes inscritos nesse sítio de disciplina;  

o Mensagens – ferramenta de funcionamento idêntico ao correio 

electrónico, mas interno à plataforma, (caixas de correio internas ao 

sítio da disciplina). Os alunos e docentes, em cada sítio de disciplina a 

que estão associados possuem uma caixa de mensagens, que pode ser 

utilizada para tratar de assuntos relacionados com essa mesma 

disciplina; 

o Páginas de grupos – esta ferramenta permite ao docente dividir os 

alunos em diferentes grupos, criando, para cada um, um espaço onde 

estes podem trabalhar colaborativamente: partilhando ficheiros; 

comunicando em fóruns de discussão privados; utilizando ferramentas 

síncronas privadas (chat ou aula virtual); utilizando uma lista de 

distribuição (através do envio de mensagens de correio electrónico); 

 

• Ferramentas de suporte ao processo de ensino/aprendizagem – as 

ferramentas aqui disponibilizadas, podem dividir-se em dois grupos: 

o Complemento às funcionalidades de um sítio de disciplina15 – às 

quais docentes e alunos podem aceder:  

 Cacifo digital – permite aos alunos e docentes guardar ficheiros 

e/ou enviá-los a outros intervenientes na disciplina; 

                                                           
15 No anexo A.3 – Ferramentas de suporte ao processo de ensino/aprendizagem está presente uma figura 
ilustrativa das ferramentas de complemento às funcionalidades de um sítio de disciplina. 
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 Calendário de disciplina – para a publicação de eventos 

relacionados com a disciplina; 

 Portefólios da Disciplina – para a disponibilização de portefólios 

digitais16; 

 Electric Blackboard – bloco de notas para a tomada de 

apontamentos sobre as matérias leccionadas;  

 Glossário – permite o docente a definição de termos relevantes 

à disciplina; 

 Home page – permite aos alunos criarem uma pequena página 

de apresentação; 

 Informações pessoais – permite aos alunos modificarem os 

seus dados com que estão registados na plataforma; 

 Tarefas – permite ao docente disponibilizar tarefas para os 

alunos realizarem; 

 Manual para os alunos – para o suporte à utilização da 

plataforma; 

o Gestão do sítio da disciplina17 – o acesso a estas ferramentas é 

efectuado através do painel de controlo e estas são de uso exclusivo 

dos docentes: 

 Gerir o menu da disciplina – permite acrescentar ou remover 

novas áreas de conteúdos, de ferramentas ou fazer ligações a 

páginas na WWW/Internet; 

 Gerir Ferramentas – esta funcionalidade permite disponibilizar, 

ou não, as ferramentas de comunicação e também as referidas 

no complemento às funcionalidades de um sítio de disciplina; 

 Definições – possibilita a alteração da denominação do sítio da 

disciplina, do idioma, das inscrições, do tipo de acessos, da 

disponibilidade e duração; 

 Arquivar disciplina – permite aos docentes guardar 

periodicamente, uma cópia integral do sítio da disciplina, que 

poderá ser reposta sempre que for necessário (estes arquivos 

apenas podem ser reutilizados num outro sítio no Blackboard); 

 Exportar disciplina – permite aos docentes efectuar 

periodicamente uma cópia selectiva de áreas existentes no sítio 

                                                           
16 Portefólios digitais – espaços onde cada utilizador da plataforma pode publicar os seus trabalhos e outras 
informações de carácter biográfico/pessoal.  
17 No anexo A.3 – Ferramentas de suporte ao processo de ensino/aprendizagem está presente uma figura 
ilustrativa das ferramentas de gestão de um sítio de disciplina. 
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de disciplina (tal como no arquivo, os ficheiros exportados 

apenas podem ser reutilizados num outro sítio no Blackboard); 

 Pacote de importação – permite repor um arquivo ou 

exportação, previamente efectuados; 

 Reciclar disciplina – permite aos docentes reiniciar o sítio da 

disciplina, removendo selectivamente conteúdos, estatísticas, 

grupos, fóruns de discussão e avaliações existentes, 

possibilitando assim a sua reutilização para um novo semestre 

ou ano lectivo; 

 Gerir utilizadores – permite aos docentes listar os alunos que 

estão inscritos no sítio da disciplina e criar grupos de trabalho; 

 Gestor de categorias de questões – possibilita a criação de 

múltiplas categorias de questões, organizadas, por exemplo de 

acordo com a matéria a leccionar, e que podem ser 

posteriormente utilizadas em questionários electrónicos; 

 Estatísticas – permite aos docentes acompanhar os acessos e a 

utilização de ferramentas por parte dos alunos e de outros 

colegas docentes, às diferentes áreas disponíveis num sítio de 

disciplina; 

 Boletim – se forem utilizadas ferramentas de avaliação todos as 

respostas e resultados dos alunos estão aqui alojados, 

permitindo aos docentes fazer a gestão da pauta de notas; 

 Ajuda – aqui estão disponíveis manuais de apoio aos docentes, 

na utilização de todas as ferramentas disponíveis no sítio da 

disciplina. Está também presente uma ligação para contactar a 

UOe-L através do envio de uma mensagem de correio 

electrónico; 
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• Avaliação18 – as ferramentas de avaliação permitem ao docente efectuar a 

avaliação “electrónica” dos alunos. Existem três tipos destas ferramentas: 

o Questionário identificado e cotado – permite ao docente criar 

questionários com questões de vários tipos 19 . Na plataforma são 

guardadas informações relativamente às respostas de cada um dos 

alunos, a sua identificação (nome e número mecanográfico) e a 

cotação que foi obtida pelo aluno para cada uma das questões. Estes 

questionários podem ser utilizados como exames;  

o Questionário não identificado e não cotado – com estes questionários 

não são guardados na plataforma quaisquer dados que identifiquem o 

aluno que lhes responde, não sendo também possível cotar ou corrigir 

as respostas dadas. Apenas são guardadas as informações estatísticas 

das respostas obtidas. Podem ser utilizados como testes diagnósticos, 

onde se pretenda conhecer o nível de conhecimentos de uma turma ou 

como meio do aluno avaliar o desempenho do docente, a disciplina 

e/ou o seu sítio; 

o Entrega de trabalhos – este tipo de avaliação cria uma área electrónica 

para a entrega de ficheiros por parte dos alunos. Sendo possível 

definir janelas temporais para essas entregas. A plataforma armazena 

os ficheiros assim entregues, permitindo aos docentes a sua descarga 

posterior, num pacote único para avaliação. 

 

Dependendo da estratégia definida por cada docente, as áreas descritas (e suas 

ferramentas) podem ou não ser utilizadas na configuração dos sítios de disciplinas, 

condicionando-se assim a utilização que os alunos fazem destes últimos. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
18 No anexo A.4 – Avaliação, está presente uma figura que ilustra as ferramentas de avaliação existentes no 
Blackboard. Estão também neste anexo imagens de cada uma das ferramentas em mais detalhe. 
19 Os tipos de questões permitidos pela plataforma, são os seguintes: Correspondência; Dicotómicas; Com 
base numa fórmula matemática; Preenchimento de espaços em branco; Preenchimento de espaços em 
branco a partir de opções sugeridas; Clicar num dado ponto duma imagem; Escalas de Likert; Ordenação; 
Preenchimento de espaços em branco; Descubra a pergunta; Redacção; Resposta abreviada; Envio de 
ficheiros; Valor numérico; Múltipla escolha com uma única possibilidade de resposta; Múltipla escolha com 
várias possibilidades de resposta; e Verdadeiro ou Falso. 
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Na componente LCMS20 da plataforma existe um conjunto de funcionalidades que 

permite a gestão dos conteúdos utilizados nos sítios das disciplinas. Esses conteúdos 

apesar de poderem ser publicados directamente nos sítios, podem em alternativa ser 

colocados neste componente e referenciados posteriormente nos sítios. Este outro tipo 

de publicação possibilita a partilha e reutilização de conteúdos entre sítios de 

disciplinas, utilizadores isolados e grupos de utilizadores.  

Para além de pastas onde pode ser feita a gestão dos conteúdos, no LCMS é possível 

definir fluxos de trabalho sobre esses conteúdos, envolvendo diversos utilizadores e 

actividades. É possível também gerir as permissões de acesso e o controlo de versões 

de cada ficheiro. Os portefólios dos utilizadores podem ser aí construídos com 

conteúdos próprios ou de terceiros. 

O componente LCMS disponibiliza ainda um conjunto de catálogos (institucional, 

objectos de aprendizagem e biblioteca digital), que permitem à instituição 

disponibilizar conteúdos a todos os utilizadores da plataforma. Esses catálogos são 

geridos pela UOe-L e pelos serviços de documentação da UA. 

 

1.3 Problema e objectivo 
De acordo com o que foi descrito sobre o e-Learning na Universidade de Aveiro, 

conseguem-se percepcionar, após uma análise crítica ao estado actual, potenciais 

aspectos que conduziram à identificação de questões e do problema que motivaram 

este trabalho: 

• Diversidade de públicos, tanto docentes como alunos, com competências 

tecnológicas muito diferentes; 

• Diversidade de estratégias aplicadas no planeamento dos sítios das 

disciplinas o que leva a uma heterogeneidade de sítios na plataforma de  

e-Learning; 

• Nova plataforma de e-Learning, com diferentes potencialidades o que 

implica uma adaptação e aquisição de novas competências na sua utilização 

por parte de docentes e alunos; 

• Diferentes graus de suporte aos docentes, com exigências muito diversas a 

quem presta o suporte; 

• Reorganização da estrutura de suporte existente na UA – UOe-L, que conduz 

a uma necessidade de formação dos recursos humanos que a constituem; 

As seguintes questões resultaram da análise efectuada: 

• Quais são as necessidades de suporte dos docentes da UA? 

                                                           
20 No anexo A.5 – Componente LCMS está uma imagem ilustrativa desta funcionalidade. 
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• Como é que os docentes planeiam as suas disciplinas, para posterior 

disponibilização na plataforma de e-Learning da UA?  

• Os modelos de AE são utilizados no auxílio do planeamento dos sítios das 

disciplinas? 

• Será que a UOe-L presta um suporte adequado às necessidades sentidas 

pelos docentes e alunos da UA, aquando da utilização da plataforma de  

e-Learning? 

Estas questões conduziram à constituição do seguinte problema: Como pode a 

estrutura de suporte, responder às necessidades decorrentes da utilização de modelos 

de ambiente de e-Learning, no planeamento dos sítios das disciplinas na Universidade 

de Aveiro? 

Torna-se, assim, pertinente identificar o que são modelos de ambientes de  

e-Learning e como podem ser aplicados no planeamento das disciplinas.  

Não se pretende com este trabalho apresentar uma lista exaustiva dos modelos de 

AE existentes, mas sim e à luz de um determinado referencial, analisar o modo como 

são planeadas as disciplinas a disponibilizar na plataforma de e-Learning da UA. Não 

será também objecto de estudo aprofundado a identificação das pedagogias mais 

eficazes a utilizar nas disciplinas em ambiente de e-Learning. 

A utilização de AE pode levantar algumas questões relacionadas com a usabilidade e 

acessibilidade dos sítios das disciplinas existentes na plataforma de e-Learning bem 

como de direitos de autor dos conteúdos disponibilizados nestes sítios. Estes aspectos 

são tidos em conta no trabalho, mas apenas como tentativa de percepcionar o quão 

docentes e alunos estão sensibilizados para estes assuntos. 

A gestão de conteúdos pedagógicos é também uma questão que pode ser levantada 

quando se utilizam AE. Mas face à profundidade que a gestão de conteúdos 

pedagógicos pode tomar, este é também um assunto que ficou fora do âmbito deste 

estudo. 

É também necessário perceber como devem funcionar as estruturas de suporte a AE 

face às necessidades levantadas pelo seu público-alvo. Pretende-se assim conhecer os 

campos de acção de uma estrutura de suporte ao e-Learning tendo em conta os dois 

modelos de AE estudados. 

À luz do problema levantado o objectivo do presente estudo é adequar a estrutura 

de suporte às necessidades decorrentes da utilização modelos de ambientes de  

e-Learning no planeamento dos sítios das disciplinas na Universidade de Aveiro. 

Sendo a UOe-L uma estrutura de suporte, é essencial que esta conheça o que é dela 

esperado por docentes e alunos, já que estes constituem o seu público-alvo. 
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A autora do presente estudo realiza a sua actividade profissional no seio da UOe-L, 

desempenhando funções de suporte e apoio aos utilizadores. Este foi um dos aspectos 

que esteve na base da escolha do tema deste trabalho. 

Um outro aspecto que influenciou esta escolha foi a necessidade de se conhecer as 

carências dos docentes, aquando do planeamento dos sítios das disciplinas para 

disponibilizar na plataforma de e-Learning. E conhecer as necessidades dos alunos que 

participam no processo de ensino/aprendizagem suportado nessa plataforma. 

 

1.4 Estrutura 
O presente trabalho está organizado em 6 capítulos:  

1 – Introdução ao trabalho desenvolvido – neste capítulo são apresentadas as 

considerações iniciais, o contexto em que se insere o trabalho realizado, o problema e 

objectivos a atingir. Neste capítulo está também presente a estrutura organizativa do 

presente trabalho; 

2 – Modelos e estruturas de suporte ao e-Learning – o objectivo deste capítulo 

é enquadrar teoricamente o trabalho desenvolvido, é nele que são abordados os 

modelos de AE que serão utilizados na realização do referencial. 

3 – O estudo de caso da Universidade de Aveiro – neste capítulo é descrito o 

método utilizado. Apresentam-se o método, as populações e as amostras, as técnicas 

de recolha de dados, que são compostas pelos seguintes instrumentos: questionários; 

observação; e estudo documental. São apresentadas também as técnicas de 

tratamento de dados. 

4 – Apresentação do referencial – este capítulo tem como propósito apresentar o 

referencial utilizado, indicando as variáveis e os indicadores que o compõem. 

5 – Apresentação de dados e análise de resultados – neste capítulo é feita a 

exposição dos dados e a explanação dos resultados encontrados. 

6 – Conclusões – capítulo onde são apresentadas as conclusões do trabalho 

realizado. 

O trabalho inclui adicionalmente a Bibliografia, onde constam todas as referências 

bibliográficas utilizadas e os Anexos que são compostos por elementos de consulta 

que complementam a leitura dos principais capítulos. Nos anexos constam os 

instrumentos utilizados na recolha de dados: os questionários efectuados aos docentes, 

aos alunos, ao gestor estratégico e ao técnico da UOe-L; a grelha de observação dos 

sítios das disciplinas. No anexo final constam tabelas e gráficos que complementam o 

capítulo 5 – Apresentação de dados e análise de resultados. 
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2 Modelos e estruturas de suporte ao e-Learning 

2.1 Introdução 
Face ao problema apresentado identificam-se várias áreas de conhecimento em 

análise: e-Learning, ensino superior, modelos de AE, planeamento dos sítios das 

disciplinas, estruturas de suporte. Algumas das áreas de conhecimento vão ser 

apresentadas interligadas, pois os conceitos estão intimamente relacionados. 

As áreas de conhecimento referidas estão subjacentes ao problema e objectivo, 

definidos para o presente estudo. 

A revisão bibliográfica efectuada teve como intuito conhecer as teorias que 

fundamentassem e elevassem o grau de conhecimentos nas áreas atrás referidas. 

Inicia-se esta revisão bibliográfica com uma breve referência à adopção das TIC por 

parte das instituições de ensino superior, seguindo-se a definição de ambientes de  

e-Learning e dos modelos existentes que ajudam as instituições e seus 

elementos/recursos humanos a adoptá-lo.  

No final deste capítulo são focadas as estruturas de suporte, que auxiliam os 

docentes e alunos no processo de ensino/aprendizagem suportado pelas TIC, isto é, 

na utilização do AE. 

 

2.2 O e-Learning no ensino superior 
A emergência das tecnologias no processo de ensino/aprendizagem nem sempre é 

vista do mesmo modo pelas instituições de ensino superior. Se para umas é um 

expediente que mudará a forma como este processo é disponibilizado, para outras é 

apenas mais uma ferramenta que o apoia, não estando directamente relacionada com 

a forma como o processo de ensino/aprendizagem se desenrola. 

A evolução da introdução das TIC nas instituições de ensino superior, como meio de 

apoio ao processo de ensino/aprendizagem, teve início com a criação de infra-

estruturas tais como redes, o aumento largura de banda nestas, a introdução 

computadores, passando pela adopção de plataformas CMS/LMS (vulgarmente 

conhecidas por plataformas de e-Learning) que funcionavam apenas para a 

disponibilização de conteúdos, finalizando com a disponibilização de disciplinas e 

programas que complementam ou substituem as estratégias de ensino utilizadas (Abel, 

2005), podendo iniciar-se assim um verdadeiro processo de ensino a distância 

suportado pelas TIC. 

A introdução das TIC nas instituições de ensino superior pode trazer vantagens, 

desde a modernização tecnológica do processo de ensino/aprendizagem das 
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instituições, à criação de ambientes de ensino/aprendizagem mediados 

electronicamente e suportados na WWW/Internet (AE); construção de diferentes 

canais de distribuição de conteúdos, que podem chegar a públicos diferentes, 

captando porventura trabalhadores que procuram formação ao longo da vida, a que 

com o ensino tradicional (ensino presencial, em sala de aula) era mais difícil chegar. 

No entanto deve mencionar-se que existem também dificuldades derivadas da 

adopção das TIC, como a falta de competências quer por parte de docentes, quer de 

alunos para a utilização das mesmas (Abel, 2005) e a necessidade de uma política 

estratégico-tecnológica da instituição, que leve a um funcionamento eficaz das TIC, 

condição indispensável para que a curto, médio prazo se obtenham resultados que 

conduzam ao sucesso da experiência.  

Da adopção de TIC’s nas instituições de ensino as que são mais pertinentes para 

este trabalho são as facilitadoras do processo de ensino/aprendizagem: o e-Learning. 

Mas o que é o e-Learning, quais as vantagens e desvantagens do ponto de vista 

institucional, para a sua utilização? Existem várias definições de e-Learning, das quais 

se salientam: 

“o e-Learning como recurso à mediação electrónica para auxiliar do processo de 

ensino e aprendizagem e que propõe um conjunto de ferramentas e técnicas 

complementares que permitem reinventar a forma como se ensina e, mais importante, 

como se aprende” (Gouveia, 2006). Ainda segundo o mesmo autor “e-Learning é 

corporizado no uso de computadores e redes que permitem o acesso a um conjunto 

de funcionalidades como a organização de conteúdos, a criação de contextos e o 

enquadramento de experiências que promovem o processo de ensino e aprendizagem”. 

“e-Learning: abrange um vasto conjunto de aplicações e processos, como a 

aprendizagem baseada na Web, aprendizagem baseada no computador, salas de aula 

virtuais e colaboração digital. Inclui a disponibilização de conteúdos através da 

Internet, Intranet/Extranet (LAN/WAN), cassetes de áudio e vídeo, transmissão por 

satélite, TV interactiva e CD-Rom” (Kaplan-Leiserson21). 

“Estratégia para facilitar e complementar a aprendizagem através de computadores 

pessoais, CD-Rom e Internet. Inclui e-mail, fóruns de discussão e software 

colaborativo” (Wikipedia22) 

Para o presente trabalho, e-Learning é composto por um conjunto de 

ferramentas/tecnologias baseadas na WWW/Internet, que complementam e auxiliam 

docentes e alunos no processo de ensino/aprendizagem. 

                                                           
21  No glossário compilado para a American Society for training & Development – Learning Circuits, 
disponível em http://www.learningcircuits.org/glossary.html (consultado em 2-3-2005) 
22 Retirado de http://en.wikipedia.org/wiki/e-Learning (consultado em 14-05-2005)) 
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O e-Learning surge assim como instrumento de ensino/aprendizagem baseado na 

WWW/Internet. Pode ser utilizado como um complemento às aulas presenciais, pode 

existir autonomamente como estratégia de ensino/aprendizagem por si só, ou ser 

utilizado em estratégias que combinam o ensino presencial com e-Learning. 

Segundo Harasim (2000) existem 3 tipos de estratégias que podem ser aplicadas a 

disciplinas em AE: 

• Complemento às aulas presenciais – utilização das plataformas de  

e-Learning como meio de complementar as aulas presenciais. A plataforma é 

vulgarmente utilizada como meio de disponibilização de conteúdos. A 

comunicação entre docente e alunos é feita nas aulas presenciais. 

• Estratégia mista – estratégia com sessões presenciais e actividades a 

distância, a tecnologia faz parte integrante da disciplina. A plataforma é 

utilizada para criar actividades de ensino/aprendizagem on-line, coexistindo 

com momentos de aulas presenciais.  

• Estratégia totalmente on-line – neste caso não existe qualquer momento 

de interacção presencial. A plataforma de e-Learning é utilizada como suporte 

ao processo de ensino/aprendizagem e suas actividades, sem a qual não 

existe comunicação entre o docente e os alunos nem entre os alunos. 

 

A utilização de plataformas de e-Learning no suporte ao processo de 

ensino/aprendizagem traz consigo vantagens e desvantagens. Existem vários autores 

que se debruçaram sobre estas. Cação e Dias (2003, p. 38) destacam algumas 

vantagens: 

• Facilidade de acesso – os alunos conseguem aceder aos conteúdos 

disponibilizados pelos docentes a qualquer hora, de qualquer lugar, existe 

uma maior flexibilidade na aprendizagem do aluno; 

• Simplicidade de utilização – actualmente o acesso à WWW/Internet 

generalizou-se, sendo fácil a qualquer pessoa aceder a um curso que esteja 

disponível neste meio de comunicação; 

• Eficácia – o processo de ensino/aprendizagem torna-se mais personalizado, 

sendo o aluno responsabilizado pela sua aprendizagem, deixando de ter um 

papel passivo. É ele que define em grande parte o seu ritmo de aprendizagem. 

Normalmente estes alunos estão altamente motivados, potenciando-se o 

sucesso na aprendizagem;  

• Espírito de comunidade – a interacção entre docentes e alunos leva à 

criação de uma comunidade de aprendizagem, resultantes do intercâmbio, 

23 



 

das relações que se criam e das trocas de conhecimento entre todos os 

actores do processo de ensino/aprendizagem.  

 

Tal como estes autores, Rosenberg (2001, p. 30) afirma que o e-Learning é universal, 

podendo qualquer pessoa, em qualquer local e a qualquer hora aceder a um curso 

disponível na WWW/Internet, com baixos custos.  

Anderson e Elloumi (2004, p. 5) acrescentam ainda as seguintes vantagens: a 

possibilidade de comunicar com outras pessoas mais conhecedoras do assunto; de 

estar a trabalhar e estudar ao mesmo tempo; e a possibilidade que os docentes têm 

de efectuarem alterações aos conteúdos elaborados em qualquer altura. 

Todos estes aspectos referidos como vantagens tornam possível uma maior 

flexibilização do processo de ensino/aprendizagem, o que é algo de extrema 

importância para as instituições de ensino, pois assim conseguem captar outros 

públicos, modernizar-se e adaptar-se às exigências de um mercado que cada vez é 

mais competitivo.  

Mas nem tudo são vantagens, existem também desvantagens na adopção de 

plataformas de e-Learning no suporte ao processo de ensino/aprendizagem. Cação e 

Dias (2003, p. 47) focam, entre outros, os seguintes aspectos: 

• Existe uma lacuna quanto às estratégias a utilizar e também quanto aos 

aspectos pedagógicos; o paradigma de ensino/aprendizagem é diferente. 

Sendo assim necessário que os docentes adaptem as estratégias às 

exigências do ensino suportado por uma plataforma de e-Learning; 

• Falta de conteúdos de qualidade – os conteúdos disponibilizados nas 

plataformas de e-Learning não devem ser uma mera adaptação dos que eram 

utilizados no ensino presencial; 

• Isolamento – o e-Learning como estratégia totalmente on-line tende a ser um 

meio de isolamento, onde os alunos estão sozinhos, não existindo momentos 

de socialização presencial. 

Lima e Capitão (2003, p. 64) subdividem as desvantagens de acordo com os sujeitos 

alvo – alunos, docentes e instituição: 

• Alunos – a conectividade e acesso à WWW/Internet podem influenciar 

negativamente o acesso aos conteúdos disponibilizados; a necessidade de o 

aluno definir o seu ritmo de aprendizagem e de se motivar;  

• Docentes – a elaboração dos conteúdos é mais exigente e com isso os 

docentes poderão despender mais tempo na sua execução; a necessidade de 

se efectuarem sessões de formação que auxiliem os docentes no 

acompanhamento das TIC; 
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• Instituição – o desenvolvimento de cursos para e-Learning é mais demorado 

e por isso será mais dispendioso; o mesmo acontece com a formação, pois é 

necessária mais formação; existe uma elevada resistência à mudança; 

 

Mário Figueira (2003, p. 12) refere também alguns problemas associados a casos de 

utilização do e-Learning, que se prendem com: a inadequação às necessidades dos 

utilizadores; a existência de barreiras tecnológicas; os docentes e alunos não 

possuírem as competências necessárias para a utilização das tecnologias; a 

reutilização e partilha de conteúdos ser pouco efectuada ou mesmo inexistente; e os 

docentes não possuem frequentemente uma estratégia de formação delineada e 

motivadora dos alunos no processo de ensino/aprendizagem suportado pelas TIC.  

A disponibilização destes meios tecnológicos como complemento à aprendizagem 

deve ser cuidada. É necessário que as instituições criem uma envolvente facilitadora e 

atractiva para que os actores do processo de ensino/aprendizagem retirem todo o 

potencial da sua utilização. Para isso é necessário criar um AE. 

 

2.3 Modelos de ambiente de e-Learning 
Quando uma instituição decide utilizar as TIC como meio de suporte ao processo de 

ensino/aprendizagem devem primeiro lugar repensar os processos já existentes, de 

modo a os adaptar à nova realidade, à possibilidade de vir a ter alunos que, por 

razões profissionais ou geográficas, não se podem deslocar à instituição para 

efectuarem inscrições, pagamentos de propinas, assistirem às aulas, ou inscrições em 

exames.  

As instituições devem moldar os serviços administrativos existentes às necessidades 

que são criadas com a utilização das TIC no suporte ao processo de 

ensino/aprendizagem. 

Devem facultar um conjunto de serviços e infra-estruturas que permitam aos 

docentes e alunos tirar um maior proveito da utilização das TIC. É imperativo adaptar-

se a envolvente existente ao processo de ensino/aprendizagem, às novas exigências, 

surgindo assim a necessidade de se criar um AE. 

Segundo Levy (2003) as instituições que pretendem disponibilizar aos seus alunos e 

docentes um AE devem pensar em toda a envolvente ao processo de 

ensino/aprendizagem, que vai muito além do simples planear ou disponibilizar 

disciplinas on-line.  

Levy (2003) apresenta também 6 factores que devem ser tidos em conta quando se 

planeia e desenvolve um AE: 
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• Visão e plano – as instituições devem traçar um plano de acordo com o AE 

que querem implementar; 

• Plano curricular – é necessário promover a mudança curricular dos cursos e 

disciplinas, para que se adaptem à nova realidade; 

• Formação e suporte aos docentes – é necessário disponibilizar aos 

docentes sessões de formação tecnológica e pedagógica, para que estes 

possam usufruir de todas as potencialidades disponíveis. A par disto as 

instituições devem facultar também um suporte permanente que os auxilie; 

• Serviços aos alunos – as instituições devem disponibilizar aos alunos, que 

não se possam deslocar à instituição, um conjunto de serviços on-line que 

complemente cabalmente os serviços presenciais existentes (serviços de 

suporte, administrativos, documentação, etc.); 

• Formação e suporte aos alunos – é necessário dar aos alunos, tal como 

aos docentes, as competências para a utilização das tecnologias que têm ao 

seu dispor. Para isso as instituições devem disponibilizar sessões de formação 

e suporte; 

• Direitos de autor e propriedade intelectual – as instituições devem 

definir um conjunto de práticas para estas questões, que orientem alunos e 

docentes na partilha e reutilização dos recursos que têm ao seu dispor. 

 

Do AE fazem parte as tecnologias que suportam o processo de ensino/aprendizagem, 

desde a ligação à WWW/Internet, à plataforma onde são alojadas os sítios das 

disciplinas para além desta vertente tecnológica é necessário todo um conjunto de 

recursos materiais e humanos que apoiem e facilitem o processo de 

ensino/aprendizagem suportado pelas TIC. 

Pilder (2003) define AE como algo que flexibiliza o processo de ensino/aprendizagem, 

onde cada um é livre de aprender de acordo com as suas preferências, mas sempre 

que necessário é disponibilizado um apoio à aprendizagem por parte dos 

docentes/tutores.  

De seguida apresentam-se alguns factores, que, segundo Pilder, influenciam o AE: 

• O suporte à utilização da plataforma de e-Learning é efectuado durante todo 

o decorrer da disciplina no AE, isto é, no planeamento, no desenrolar da 

disciplina e quando esta termina; 

• Possibilidade de aceder aos conteúdos a qualquer hora em qualquer local. 

Como o processo de ensino/aprendizagem é efectuado sem a presença física 

de docentes e alunos é muito importante que os conteúdos sejam ricos e 

perceptíveis; 
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• A instituição deve facultar docentes ou tutores que estejam sempre 

disponíveis para o esclarecimento de qualquer dúvida que surja no âmbito 

da disciplina; 

• É necessário criar uma comunidade de aprendizagem interactiva nas 

disciplinas, para que os alunos não se sintam desmotivados;  

• A disciplina deve ter ferramentas de comunicação que fomentem a 

interactividade entre os alunos e os docentes e que também ajudem a criar 

as comunidades de aprendizagem; 

O AE altera o enfoque do processo de ensino/aprendizagem, quer do docente, quer 

da tecnologia, para o aluno e para as suas necessidades. No AE o aluno pode aprender 

em qualquer local e ao seu ritmo. No entanto nunca está sozinho, pois docentes, 

estrutura de suporte e instituição estão à distância de um telefonema, e-mail ou clique, 

sempre que for necessário (Pilder, 2003). 

Na figura 3, podem ser visualizadas as várias vertentes que influenciam e constituem 

o AE de uma instituição de ensino: 

• Disciplinas – os sítios das disciplinas na plataforma de e-Learning onde se 

desenrola o processo de ensino/aprendizagem. Os docentes criam os sítios 

das disciplinas na plataforma de e-Learning e é lá que disponibilizam os seus 

conteúdos, que se desenrolam as actividades de aprendizagem e em 

determinados casos a comunicação entre os alunos e o docente. Os alunos 

retiram dos sítios das disciplinas toda a informação necessária para a 

aprendizagem, comunicam com os docentes, colegas e desempenham um 

papel activo nas actividades propostas pelo docente;  

• Tecnologias da Informação e Comunicação – composta por todas as 

ferramentas e sistemas que suportam o processo de ensino/aprendizagem. A 

que maior ênfase tem é a plataforma de e-Learning, pois é lá que são 

disponibilizados os sítios das disciplinas; 

• Estrutura de suporte – entidade que apoia os docentes e alunos na 

utilização do ambiente. Esclarece as dúvidas que advêm da utilização das TIC; 

• Instituição de ensino superior – define a estratégia a seguir em relação ao 

AE e disponibiliza um conjunto de serviços administrativos que sustentam o 

seu próprio funcionamento; 
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Figura 3 – Ambiente de e-Learning 
 

Para o presente estudo o ambiente de e-Learning é a conjugação destes 4 vectores: 

Disciplinas, Tecnologias da Informação e comunicação, Estrutura de suporte e 

Instituição de ensino superior.  

Tratando-se de um AE existem vários autores que apelam à necessidade de se 

utilizarem modelos, a fim de se planear e sistematizar a criação de um AE. A sua 

aplicação em diferentes instituições poderá produzir resultados diversos, face às 

especificidades de cada instituição. 

Um bom planeamento permite à instituição adaptar os serviços que estavam 

voltados para o ensino presencial, para as necessidades levantadas pela utilização das 

TIC no suporte ao processo de ensino/aprendizagem. Ajuda também a perceber quais 

as áreas mais necessitadas, não só em recursos humanos, mas também em recursos 

tecnológicos. Permitindo à instituição organizar-se internamente de um modo eficaz 

em torno do AE que quer estabelecer. 

As instituições precisam de estar preparadas para as mudanças internas e externas 

que são causadas pela utilização das TIC. O modelo de AE deve estar bem delineado 

aquando da definição estratégica de uma instituição (Levy, 2003). 

De acordo com o que foi descrito, os modelos de AE são importantes para organizar 

a instituição de ensino em torno das TIC. São também fundamentais para o 

planeamento, implementação e divulgação de disciplinas nestes ambientes. Assim 

sendo procurou-se encontrar modelos que melhor se adequassem à problemática 

deste trabalho. 

Existem vários modelos de diversos autores que apontam para caminhos que podem 

levar a atingir melhores resultados na aprendizagem suportada pela tecnologia, mas 
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dependendo do meio envolvente (todas as estruturas de serviços, administrativos, 

pedagógicos ou técnicos, disponibilizadas pela instituição), podem ou não ser 

realmente eficazes. Cada autor, no modelo que propõe, refere diferentes aspectos a 

ter em conta quando se implementam disciplinas em AE. Mayes e Freitas (2005, p.4) 

referem que existe uma panóplia de modelos que podem ser seguidos pelas 

instituições. 

Existem vários autores que contribuíram para o desenvolvimento, distribuição e 

avaliação de AE, através dos modelos que criaram. Estes são caracterizados por serem 

compostos por diversos factores a ter em conta nos procedimentos referidos (Cação, 

2003, p. 26).  

Cação (2003, p. 26) referencia alguns modelos de AE, uns mais vocacionados para 

aspectos relacionados com a resolução de problemas educativos, com as aptidões e 

competências dos alunos: modelo de Carroll e modelo de Reeves. Outros modelos são 

vocacionados para a infra-estrutura tecnológica e serviços a disponibilizar aos alunos: 

modelo de Jigsaw e o modelo Hub. No mesmo texto é apresentado um quinto modelo 

que foca várias dimensões para o desenvolvimento de ambientes de e-Learning, 

modelo de Khan.  

Para além do modelos apontados por Cação foram encontrados outros modelos, uns 

centrados nas actividades a executar no decorrer da disciplina como o modelo  

“E-tivity” apresentado por Gilly Salmon (2005, p. 1), que traduz as relações e 

interacções entre docente e alunos no processo de ensino/aprendizagem em AE. E 

ainda outro vocacionado para o modo como podem ser planeadas as disciplinas que 

vão ser disponibilizadas numa plataforma de e-Learning o de Marguerite Lynch. 

Os modelos apresentados por Khan e Lynch foram alvo de um estudo mais 

aprofundado, isto porque ambos os modelos abarcam vários aspectos a ter em conta 

na criação de uma disciplina num AE, não focam apenas as interacções e as 

estratégias a utilizar, focam também aspectos relacionados com a instituição e com a 

criação de uma envolvente ao processo de ensino/aprendizagem existente em cada 

disciplina.  

Pelo facto de serem abrangentes e por se enquadrarem no âmbito do problema 

definido estes modelos serviram de base para a organização do referencial utilizado no 

presente estudo. A sua referência por vários autores teve também peso na escolha 

efectuada. De seguida é feita uma descrição dos dois modelos. 
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Khan elaborou um modelo designado por “A framework for e-Learning” 23 . Neste 

modelo são referidas oito dimensões, interrelacionadas, como sendo as essenciais 

para a elaboração de um ambiente de aprendizagem em e-Learning. 

O modelo contempla vários aspectos pertinentes na elaboração de um AE, aspectos 

não só de índole tecnológica, mas também pedagógica. O abarcar de inúmeros 

factores é o que o faz ser utilizado e revisto por autores e instituições de renome em 

todo o mundo. 

A figura seguinte demonstra o modelo apresentado por Khan. 
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Figura 4 – Modelo de Khan 

 

A dimensão pedagógica está relacionada com aspectos do processo de 

ensino/aprendizagem tais como: análise de conteúdo, análise de audiência, análise de 

objectivos, análise de meios, delinear actividades, estratégias de aprendizagem, 

organização e estratégias mistas.  

Cada um destes aspectos é caracterizado por: 

1. Análise de conteúdo – Refere-se à matéria que é leccionada numa 

disciplina, às práticas disciplinares que guiam a criação, uso e comunicação 

da matéria da disciplina. A análise de conteúdos ajuda a perceber que tipo 

de conteúdos devem ser utilizados em regime e-Learning ou em regime 

presencial, quais os conteúdos que melhor se adaptam a cada realidade. 

 

                                                           
23 Khan 2005, p. 12 
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2. Análise de audiência – Analisar a audiência fornece informação que ajuda 

a criar actividades de aprendizagem que melhor se adeqúem aos alunos. A 

informação critica é relativa a conhecimentos e competências, características 

pessoais e sociais, capacidades, estilos de aprendizagem preferidos, 

necessidades e interesses. Conhecer as necessidades das pessoas ajuda a 

adaptar a disciplina e respectivos conteúdos a estas. 

 

3. Análise de objectivos – De acordo com a análise de audiência e evolução 

na aprendizagem dos alunos deve-se reformular os objectivos da disciplina 

para irem ao encontro com as suas necessidades. A identificação dos 

objectivos ajuda os alunos a orientarem o seu estudo, bem como a 

estruturar os conteúdos da própria disciplina. 

 

4. Análise de meios – Os meios de disseminar a informação podem ser vários: 

incluindo a WWW/Internet e outros meios tecnológicos, combinados com 

sebentas e livros. O objectivo da análise de meios é saber como os atributos 

dos meios e dos recursos podem facilitar a aprendizagem. Quem desenha a 

disciplina deve estar ciente da existência de vários meios de disseminar a 

informação, para assim utilizar na sua disciplina os meios que melhor se 

adeqúem à informação e ajudem o aluno a atingir os objectivos definidos 

pelo docente.  

 

5. Delinear actividades – As actividades de aprendizagem podem seguir 

diversas estratégias, dependendo da área científica da disciplina e seus 

conteúdos. O docente ao definir as actividades expõe o seu papel, ou como 

difusor ou como facilitador no processo de ensino/aprendizagem, 

correspondendo a um papel mais reactivo ou mais proactivo por parte do 

aluno. 

 

6. Estratégias de aprendizagem – Várias estratégias de aprendizagem 

podem ser utilizadas com o objectivo de ajudar o aluno a interiorizar a 

informação que lhe é dada pelo docente. Num AE as tecnologias ajudam à 

criação de actividades de acordo com diferentes estratégias. 

 

7. Organização – Os conteúdos de e-Learning devem estar organizados de 

uma forma ordenada, hierárquica, de modo a ajudar os alunos a atingirem 

os objectivos propostos. 
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8. Estratégias mistas – Como os meios de difusão de informação e as 

tecnologias estão sempre a evoluir, as instituições devem, sempre que for 

apropriado, criar ambientes mistos de aprendizagem, com aulas presenciais 

e aulas a distância. Pois assim consegue-se disponibilizar ao aluno diferentes 

meios que o ajudam a atingir os objectivos definidos para a disciplina. 

 

A dimensão técnica examina aspectos de tecnologia, (normas e especificações, 

metadados 24 , objectos de aprendizagem 25 ), de hardware e de software (LMS 26 , 

LCMS27, etc.). Esta dimensão está dividida em 3 partes: 

1. Infra-estrutura – Um AE assenta numa infra-estrutura digital que seja: 

escalável, isto é, que permita a actualização para novas versões; 

sustentável, isto é, ser economicamente viável; fiável, que não avarie e que 

esteja sempre disponível; pois tratando-se de AE, estes devem estar 

disponíveis 24h. por dia, 7 dias por semana e 365 dias por ano.  

No planeamento deve ter-se em atenção as capacidades técnicas e 

tecnológicas necessárias para o suporte ao AE. As competências básicas dos 

alunos, docentes e pessoal da estrutura de suporte. A definição de linhas 

orientadoras a ser seguidas na criação dos conteúdos de aprendizagem. E as 

políticas a ser aplicadas. 

 

2. Hardware – Pode incluir: computadores, servidores, modems, infra-

estrutura wireless, impressoras, scanners, máquinas fotográficas, 

microfones, entre outros equipamentos. 

 

3. Software – Pode incluir software de autoria, LMS, LCMS. Uma plataforma 

de e-Learning deve estar integrada com os restantes sistemas informação e 

de gestão da instituição. 

 

 

O desenho da interface, é uma dimensão que quem está a planear a disciplina tem 

de valorizar, pois refere-se ao aspecto visual da disciplina na plataforma de e-Learning. 

                                                           
24 Informação em ficheiros XML, que fornece a caracterização de um objecto/conteúdo (por exemplo: autor, 
título, assunto, etc.) a qual permite o seu armazenamento num LCMS e difusão num LMS. (http://www.e-
learningguru.com/gloss.htm#M). 
25 Todo o recurso digital que possa ser reutilizado para suporte à aprendizagem (Wiley, 2000). 
26 Sistemas que permitem planear, criar, disponibilizar e gerir as actividades de e-Learning de uma 
organização (http://www.elearningpost.com/features/archives/001022.asp). 
27 Sistemas que combinam as características de um LMS com a construção de repositórios de conteúdos. 
Podem incorporar ferramentas de autoria que permitem a produção e normalização de conteúdos 
(http://www.elearningpost.com/features/archives/001022.asp). 
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Uma má interface pode levar à desmotivação e ao desinteresse do aluno. Esta 

dimensão inclui o desenho das páginas e do sítio, dos conteúdos, da navegação, 

acessibilidade e testes de usabilidade.  

1. Desenho das páginas e do sítio – relacionado com a aparência e 

funcionalidade. As páginas devem estar organizadas de forma lógica, ser de 

fácil navegação e acesso e ser de fácil utilização por todos os participantes. 

 

2. Desenho do conteúdo – o conteúdo deve estar relacionado com os 

objectivos e âmbito da disciplina. Sendo estes conteúdos elaborados a partir 

de diversos elementos multimédia (texto, vídeo, áudio, imagem), é 

necessário que os docentes tenham determinados cuidados ao nível da 

forma, estilo de escrita, clareza e rigor científico do texto, bem como uma 

escolha criteriosa de imagens, vídeos e áudio, que enriqueçam e 

complementem o texto. As recomendações expressas na literatura sobre a 

usabilidade (neste âmbito destacam-se os trabalhos de J. Nielsen28) devem 

ser tidas em conta aquando da criação dos conteúdos, de modo a 

incrementar a atenção, a percepção, a compreensão e a retenção por parte 

do aluno. 

 

3. Navegação – permitir ao aluno mover-se no sítio da disciplina de forma 

fácil e rápida, evitando a desorientação e desmotivação. É importante que 

exista uma consistência na interface e na navegação utilizada. 

 

4. Acessibilidade – quando se desenha uma disciplina deve ter-se em conta 

todos os alunos, mesmo os que tenham necessidades especiais. Existem 

aspectos técnicos e de desenho que se podem tornar barreiras a uma 

correcta acessibilidade. 

 

5. Testes de usabilidade – levados a cabo por um conjunto de ferramentas, 

com o intuito de melhorar o desenho da interface, assegurando desse modo 

a usabilidade do sítio e dos conteúdos disponibilizados nesse sítio. 

 

 

 

 

                                                           
28 Ver mais detalhes por exemplo em: http://www.useit.com/alertbox/9710a.html 
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A avaliação deve incluir avaliação do processo de desenvolvimento dos conteúdos, 

do sítio da disciplina, do ambiente de e-Learning e dos alunos.  

1. Avaliação do processo de desenvolvimento dos conteúdos  

para e-Learning – sendo o processo dividido em 4 fases: planeamento; 

desenho; desenvolvimento e avaliação, é necessário avaliar para cada uma 

destas fases as pessoas envolvidas, os processos que aí decorrem e os 

produtos que daí resultam.  

 

2. Avaliação do ambiente de e-Learning – o AE deve ser avaliado na sua 

totalidade. Esta avaliação deve centrar-se na opinião dos alunos e da 

comunidade por ele servida, sobre os cursos, disciplinas aí oferecidos. As 

pessoas, processos e produtos envolvidos na disponibilização, manutenção e 

suporte do AE são o alvo desta avaliação, a qual é diferente da avaliação 

normalmente efectuada num ambiente tradicional de sala de aula. Neste os 

alunos apenas avaliam o docente. Pelo contrário, na utilização de um AE 

existe uma multiplicidade de pessoas, entidades e serviços na instituição, 

envolvidos. No AE o docente é apenas uma das partes que constituem este 

ambiente. A avaliação do AE inclui: a performance da equipa que 

desenvolveu o sítio da disciplina e seus conteúdos; os serviços de apoio aos 

alunos, docentes e à infra-estrutura tecnológica do AE; e alguns dos serviços 

administrativos da instituição. 

 

3. Avaliação do enquadramento institucional do AE e das iniciativas de 

e-Learning aí desenvolvidas – a envolvente ao AE, composta por outros 

serviços e sistemas, pode ser centralizada ou distribuída de acordo com a 

estratégia delineada pela instituição. Existe assim a necessidade de se 

avaliar esta envolvente ao nível da performance e do grau de satisfação que 

os seus “clientes” denotam pelos serviços prestados. 

 

4. Avaliação dos alunos – a avaliação deve estar de acordo com o plano 

pedagógico definido utilizando instrumentos e estratégias diversificadas 

(pode ser individual ou em grupo, através de trabalhos, testes ou outras 

ferramentas de avaliação pertinentes). A avaliação dos alunos num AE traz 

novos desafios e problemas, como a detecção de plágios, a real percepção 

do trabalho desenvolvido pelo aluno e da sua participação nas diferentes 

actividades de interacção. 
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A gestão, refere-se à gestão do ambiente de ensino/aprendizagem. Gerir e-Learning 

é compreender um sistema complexo que engloba a disponibilização de conteúdos, 

tecnologia, recursos humanos e processos de integração do e-Learning na instituição. 

Esta gestão envolve duas fases: 

1. Gerir processo de desenvolvimento de conteúdos (planear, desenhar, 

produzir e avaliar conteúdos e recursos) – Responsabilidades dos indivíduos 

que criam os conteúdos e os disponibilizam. 

 

2. Gerir o sítio da disciplina (disponibilização, monitorização e actualização 

dos sítios das disciplinas) – Depois de feitos e aprovados os conteúdos é 

necessário disponibilizá-los aos alunos. 

 

A dimensão Recursos de suporte examina o suporte on-line (suporte técnico, 

serviços de aconselhamento de carreira e outros serviços de suporte) e recursos (on-

line e off-line) necessários para criar um ambiente de aprendizagem com 

significado/contexto e de fácil utilização.  

1. Suporte on-line – suporte humano e tecnológico que durante o decorrer da 

disciplina pode ajudar a aumentar o sucesso da mesma. 

a. Suporte instrucional e de aconselhamento – apoio que orienta os 

alunos a ganhar capacidade de aprendizagem, que os autodisciplina e 

responsabiliza pela sua aprendizagem e gestão de tempo. 

b. Suporte técnico – é um dos mais importantes serviços de apoio em 

AE. Devem estar disponíveis para ajudar o aluno e o docente para 

eventuais problemas, no decorrer da utilização da plataforma de  

e-Learning 

 

2. Recursos – inclui documentos originais, livros de domínio público. 

a. Recursos on-line – refere-se a conteúdos pedagógicos (artigos, slides 

das aulas, etc.) disponibilizados pelos docentes nos sítios das 

disciplinas que auxiliam a aprendizagem dos alunos. 

b. Recursos off-line – refere-se a livros, revistas, bibliografia específica 

etc. Compete às instituições que têm alunos de regiões geográficas 

afastadas indicar ao aluno como pode aceder a um determinado texto, 

artigo, obra, sem que este se tenha de se deslocar à biblioteca da 

instituição. 
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A dimensão ética, está relacionada com questões de natureza deontológica, como a 

influência social e política, a diversidade cultural e geográfica dos alunos, a info 

exclusão, a etiqueta e aspectos legais (privacidade, plágio, direitos de autor). Algumas 

destas questões estão relacionadas com aspectos que podem ferir susceptibilidades. 

Relacionados com a comunicação, factor de aproximação ou afastamento, sobretudo 

quando se usa ou não uma linguagem mais apropriada na utilização de ferramentas 

de comunicação, privilegiando uma aprendizagem adequada a cada aluno, 

possibilitando a contra argumentação.  

1. Influência social e política – Um projecto de criação de um ambiente de  

e-Learning pode ser influenciado por vários interesses dentro da instituição. 

Interesses quer políticos quer sociais (corporativos). As estratégias de 

ensino/aprendizagem influenciam e são influenciadas pelo meio onde as 

instituições de ensino estão inseridas. Tradições políticas, sociais e religiosas, 

que determinam o evoluir da sociedade académica e da envolvente da 

instituição, podem ter um forte impacto no AE existente. As influências 

podem ser notadas ao nível dos conteúdos, das actividades dos alunos e das 

estratégias de ensino/aprendizagem utilizadas pelos docentes. 

 

2. Diversidade cultural – Como resultado do avanço tecnológico, a 

aprendizagem que utiliza o e-Learning, pode chegar a vários pontos do 

mundo, unindo pessoas com diversidade social, política, religiosa, económica, 

linguística e cultural. Ao reconhecer esta diversidade neste ambiente, 

consegue-se produzir disciplinas que possibilitem tirar o maior partido do 

processo ensino/aprendizagem para todos os participantes. Não apenas por 

isso, mas também por isso, aquando do planeamento da disciplina é preciso 

ter em conta a diversidade cultural que pode ser encontrada.  

 

3. Diversidade geográfica – Com o e-Learning a realidade está lá, aqui, 

neste local e já! Pode ser disponibilizada em todo mundo. Os docentes, 

conceptores e tutores deverão ter em conta tudo o que isto implica: as 

diferenças horárias, feriados, localização e porventura outros aspectos, que 

a natureza e situação geográfica podem influenciar. 

 

4. Diversidade de alunos – Um AE deve acomodar diferentes estilos de 

aprendizagem e deve adequar-se às necessidades especiais de cada aluno. 

Os docentes devem diversificar ao máximo os estilos de aprendizagem 
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usados na disciplina para que os alunos possam ter alternativas para a sua 

aprendizagem. 

 

5. Info exclusão (Digital divide) – Refere-se ao fosso existente entre os 

alunos que têm acesso às TIC e os que não têm. Existem várias razões para 

tal: os alunos não terem acesso à WWW/Internet em casa; utilizarem 

conteúdos e-Learning de difícil compreensão e não relevantes do ponto de 

vista cultural; e a existência de assimetrias regionais ou transnacionais no 

desenvolvimento e implementação das TIC. 

 

 

6. Etiqueta – Num AE deve existir um guia de etiqueta. Este servirá para os 

alunos tomarem conhecimento de como devem interagir usando as 

ferramentas de comunicação, fórum, chat, e-mail. O objectivo do guia é 

manter a civilidade entre os participantes no processo de interacção. A 

etiqueta promove comportamentos de respeito mútuo entre a comunidade 

de aprendizagem que é criada na disciplina. 

 

7. Aspectos legais – As instituições devem ter um guia de políticas 

(regulamento) de e-Learning onde se alertem os utilizadores para questões 

legais como a privacidade, plágio e direitos de autor. 

 

Os aspectos administrativos, académicos e de serviço aos alunos estão referenciados 

na dimensão institucional. Os orçamentos, parcerias com outras instituições, 

marketing e recrutamento, acreditação, qualidade da instrução, estrutura de suporte, 

propriedade intelectual, orientação, aconselhamento, desenvolvimento de capacidades 

de aprendizagem, serviços de biblioteca, são todos aspectos sobre os quais deve 

incidir a reflexão da instituição que envereda pela utilização de AE. Estes aspectos 

fazem parte integrante de uma fase conceptual do projecto, para o qual é necessário 

dispensar muita atenção, pois com certeza vai influenciar o futuro da organização 

escolar e o meio de facultar a aprendizagem dos seus alunos. 

As estratégias de constituição do AE devem ser suportadas pela missão e plano 

estratégico da instituição. 

Os alunos a distância exigem outro tipo de serviços, porventura mais do que os 

outros, daí que as instituições devam facultar ensino de qualidade com os melhores 

recursos e serviços de suporte. 
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1. Assuntos administrativos – A análise das necessidades da população alvo 

de cursos de e-Learning permite estabelecer metas a atingir. Esta será a 

fase inicial. Posteriormente é preciso saber se a instituição está pronta para 

a iniciativa de e-Learning, elaborar um orçamento para tal e criar parcerias 

que permitam essa transformação. 

 

2. Assuntos académicos – As instituições devem delinear políticas a seguir 

quando pensam em utilizar tecnologias no apoio ao processo de 

ensino/aprendizagem. Algo que deve ser tido em conta são aspectos 

relacionados com a acreditação dos cursos leccionados em ambientes de  

e-Learning. 

 

3. Serviços aos alunos – Os alunos que frequentam AE devem receber 

serviços apropriados, vocacionados para as suas necessidades.  

 

As dimensões propostas por Khan, têm como objectivo pensar em todos os aspectos 

que influenciam o processo de criação de um AE. 

 

O modelo de Lynch sugere 8 categorias para as quais é necessário dar atenção 

aquando do planeamento de uma disciplina em AE e do próprio ambiente. 

As categorias são: planeamento; acesso e necessidades dos alunos; sistema de 

suporte; desenvolvimento da instituição e suas subunidades; desenho da interface da 

disciplina; selecção de ferramentas; avaliação e testes; outros aspectos. 
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Figura 5 – Modelo de Lynch 
 

Planeamento 

Nesta categoria o docente da disciplina implementada em AE deve preocupar-se com 

o tipo de acesso à WWW/Internet existente entre o seu público-alvo. Procurar saber 

que tipos de ligações existem e se esse público-alvo poderá ter problemas desta 

natureza. 

Um dos problemas das disciplinas existentes nos AE é a taxa de desistência. Esta 

deve-se não só ao isolamento social que pode ocorrer mas também devido à falta de 

actividades encorajadoras, motivadoras, que levem o aluno a processar, seleccionar e 

aprender. 

O docente terá de planear actividades que ajudem o aluno a reter a matéria que irá 

ser dada no decorrer da disciplina, assim como actividades que potenciem as 

interacções interpessoais, de modo a que se criem laços sociais entre alunos e docente, 

potenciando um sentimento de pertença, de relação, que a “máquina” por si só não 

potencia. 

De igual modo a própria motivação do aluno pode aumentar ou diminuir o problema 

da desistência. Um aluno altamente motivado será mais activo, participativo e 

partilhará mais conhecimentos. 
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Ao docente cabe a tarefa de proporcionar uma atmosfera de aprendizagem e tornar 

a disciplina interessante, relevante, que suscite expectativa e satisfação nos alunos. O 

docente lidera esta tarefa, sendo ele o grande incentivador, pois deve apresentar-se 

aos alunos, comunicar com eles, dar um feedback regular, incitar a socialização. 

Nesta fase o docente deve planear o seu tempo, estruturando-o em torno de 

actividades específicas: horários para atendimento, tempos para feedback, entre 

outros, bem como canalizar algum desse tempo para a aprendizagem da própria 

tecnologia. Este estabelecimento de regras é também importante para o aluno, pois 

assim disciplinam-se os seus hábitos de trabalho e divulgam-se os horários e 

calendário a respeitar. 

A integração destas disciplinas existentes no AE na instituição também é efectuada 

nesta altura. É necessário criar um clima de confiança. Estes alunos não devem ser 

nem favorecidos nem preteridos em relação aos alunos que se encontram em regime 

presencial de aulas. Este facto deve ser alvo de validação periódica. 

É necessário também garantir que não existe a recorrência ao plágio em AE e cabe à 

instituição garantir processos e meios que dificultem e dissuadam esta prática. Os 

docentes podem e devem desmotivar os alunos para o uso de tal prática. 

 

Acesso e necessidades dos alunos 

O propósito da instrução é permitir aos alunos aprender. Para tal é necessário 

compreender as características dos alunos, neste caso, num AE, as necessidades são 

específicas por isso é preciso planear tendo em conta como colmatar tais necessidades. 

Conhecer as características do público-alvo torna-se uma tarefa relevante para o 

planeamento da disciplina em AE. Através deste conhecimento dá-se ênfase a 

determinadas características do sítio que o tornarão mais eficaz. 

O docente tem o papel de elaborar um sítio da disciplina que seja vocacionado para 

os alunos, com uma interface apelativa e onde existam actividades dinâmicas e 

interactivas, que realmente captem a atenção dos alunos. 

 

Sistema de suporte 

Para construir um ambiente de aprendizagem em e-Learning é necessário não 

esquecer as componentes de suporte ao aluno e à instituição. 

Este sistema de suporte deve incluir:  

• Serviços administrativos, tais como: apoio à inscrição on-line, para alunos que 

estejam fisicamente distantes e não se possam deslocar à instituição de ensino; 

disponibilização de informação sobre as classificações on-line; serviços de pesquisa 

on-line, como biblioteca e motores de busca científicos; Serviço de divulgação onde 
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constem as actividades que se vão realizar na instituição de ensino; e livraria on-

line, que possibilite aos alunos a compra de livros e outros recursos sem que seja 

obrigatória a deslocação à instituição de ensino; 

• Suporte técnico a hardware e software, a alunos, docentes e outros serviços da 

instituição de ensino; 

• Serviços de tutoria, aconselhamento on-line, através de e-mail ou telefone. 

 

Desenvolvimento do corpo docente 

O desenvolvimento do corpo docente é crítico para o sucesso do processo de 

ensino/aprendizagem em AE. Estes têm de mudar o paradigma de 

ensino/aprendizagem. Apostar na tecnologia como disseminadora de informação 

libertando-se assim desta tarefa, concentrando-se na facilitação do processo de 

ensino/aprendizagem. Os docentes deixam de ser o veículo de difusão da informação 

para passarem a acompanhar e a facilitar a aprendizagem do aluno. 

A impossibilidade de observar as expressões corporais dos alunos, a falta de 

sentimento de comunidade e o pouco à vontade com o novo papel a desempenhar 

tornam-se, por parte dos docente, entraves e pontos de resistência à mudança de 

paradigma referida. 

Para minimizar estes efeitos o docente pode propor actividades que ajudem a 

fomentar o sentimento de pertença, sentimento este que existe num ambiente 

presencial; pode ser efectuado através de interacções de índole social, sem cariz 

classificativo e nada relacionadas com a matéria/objectivos da disciplina. 

Este género de actividades leva à formação de comunidades de aprendizagem que 

ajudam não só docentes como alunos na descoberta deste novo ambiente de 

ensino/aprendizagem. 

O desenvolvimento dos docentes pode ser efectuado através de sessões de formação 

levadas a cabo no seio da instituição, dinamizadas pela estrutura de suporte ou por 

outros docentes que partilham entre pares as suas experiências. Podem também 

incentivar-se a formação de comunidades de docentes para a partilha de ideias, 

recursos e boas práticas. 

 

Desenho da interface da disciplina 

O docente encarregado da disciplina, antes de a planear, deve fazer uma pesquisa 

para encontrar disciplinas afins ou mesmo semelhantes na sua natureza e conteúdos, 

à que vai ser criada. A procura de ajuda à escolha das funcionalidades e ferramentas a 

utilizar no sítio da disciplina. 
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O docente pode retirar ideias e utilizá-las, adaptá-las e transpô-las para o sítio da 

sua disciplina. Poderá observar a existência de pontos fortes e pontos fracos, devendo 

para isso, proceder a um estudo crítico. 

O docente terá de definir a interacção que vai existir na disciplina. Interacção entre o 

aluno e o docente, entre os alunos, entre o aluno e os conteúdos, entre o docente e os 

conteúdos e também a interacção do aluno consigo próprio. Uma boa interacção exige 

uma selecção criteriosa das ferramentas a utilizar. Esta escolha é de extrema 

importância, pois são estas que vão potenciar ou não as interacções que existirão no 

seio da disciplina. 

 

Selecção de ferramentas 

O processo de desenvolvimento do AE inicia-se, de uma maneira geral e 

erradamente, com a selecção das ferramentas e posterior determinação da pedagogia 

a utilizar. Este método leva a que as disciplinas sejam ditadas pela tecnologia em vez 

do uso desta potenciar o processo de ensino/aprendizagem e a pedagogia escolhida. 

Antes da escolha da tecnologia deve reflectir-se sobre a estratégia a seguir, para que 

as ferramentas seleccionadas reflictam as especificidades do ambiente, as capacidades 

técnicas. Deve fazer-se um inventário das ferramentas existentes, comparar, não só 

aspectos técnicos, mas também custos com manutenção, implementação, suporte e 

hardware necessário. 

Nos aspectos técnicos devem ser avaliadas ferramentas de comunicação síncrona, 

assíncrona e de simulação face-a-face (presencial)29. Ferramentas de avaliação que 

possam existir e ferramentas de gestão dos alunos. 

Embora a utilização de uma plataforma de e-Learning traga vantagens na gestão do 

processo de ensino/aprendizagem, muitas vezes a solução pode não passar pela 

aquisição de plataformas LMS, mas sim pelo uso de ferramentas avulsas já existentes 

(como o Outlook, Messenger, etc.) que têm um papel de facilitadoras da 

aprendizagem.  

 

Avaliação e testes 

A avaliação dos alunos não deverá ocorrer nos mesmos moldes que ocorre na sala 

de aula tradicional. Há que adaptar, melhorar, corrigir erros, nomeadamente 

relativamente aos instrumentos de avaliação, para que nem os alunos da escola 

tradicional nem estes alunos sejam prejudicados nas suas expectativas. O ambiente é 

diferente e a chave é determinar como o fazer em AE. 

                                                           
29 Ferramentas que possibilitam a comunicação entre várias pessoas simulando a presença destas numa 
sala de aula (ex.: áudio-conferência, conferencia, netmeeting). 
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É igualmente importante avaliar a aprendizagem do aluno e o sítio da disciplina na 

plataforma de e-Learning. A disciplina deve possuir mecanismos de avaliação: 

• Do aluno – esta avaliação pode ser feita usando instrumentos diversificados 

como: entrevistas, testes, aplicação de conceitos ou procedimentos e levar o 

aluno a assumir, junto de terceiros, o papel de difusor do conhecimento que 

apreendeu. Para esta avaliação é necessário criar uma relação entre os 

objectivos definidos e a avaliação a fazer. 

• Do programa – este tipo de avaliação deriva directamente das preocupações 

com a sustentabilidade financeira e a qualidade do AE. Desta avaliação 

espera-se feedback do qual se possa tirar informação sobre mudanças a 

implementar nos programas oferecidos, nas estratégias de 

ensino/aprendizagem utilizadas e nos processos de avaliação dos alunos. 

Em AE é comum dividir a avaliação do programa em avaliação do conteúdo e 

avaliação do docente: 

a. Avaliação do conteúdo – deve ser praticada continuamente nas fases 

de desenvolvimento e implementação dos conteúdos de modo a que 

tudo funcione de acordo com o previamente planeado.  

b. Avaliação do docente – avaliar o docente é uma prática que não deve 

ser posta de lado. O aluno deve avaliar o desempenho do docente, os 

métodos utilizados por ele no decorrer da disciplina, as respostas à 

interacção dos alunos, a capacidade de comunicação, a 

disponibilidade do docente, as suas atitudes e outros elementos do 

processo ensino/aprendizagem. 

 

Outros aspectos 

A categoria designada por “Outros aspectos” está mais ligada a aspectos 

institucionais do que as anteriores. Relaciona-se com as práticas que cada instituição 

de ensino deve definir de modo a orientar os docentes de disciplinas e outras pessoas 

da instituição na utilização do AE. Abrange aspectos relacionados com direitos de 

autor, acompanhamento da evolução das tecnologias, acreditação e tendências de 

futuro. Todos estes aspectos devem ser definidos a um nível institucional, para que a 

instituição tenha um rumo unificador, evitando assim a criação de ilhas 

departamentais. 
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2.4 Planeamento dos sítios das disciplinas 
O planeamento das disciplinas, tanto em ambientes tradicionais de sala de aula, 

como em AE, segue uma determinada organização que é predefinida pelo docente. 

Esta organização tem como objectivo estabelecer estruturas lógicas, objectivos, 

conteúdos pedagógicos, estratégias a aplicar e actividades a levar a cabo (Conole, 

2004). É assim constituído o modelo que sustém a disciplina. Um modelo é um 

desenho mental que ajuda a entender algo que não se consegue observar ou 

experimentar directamente. 

Para assegurar a eficácia de uma disciplina num AE é necessário elaborar um 

planeamento detalhado, que inclua não só as necessidades e expectativas tanto dos 

alunos como dos docentes, mas também a selecção dos conteúdos a disponibilizar, os 

tópicos para discussão, os testes e os trabalhos (Yang e Cornelious, 2005) antevendo-

se assim quais as ferramentas a utilizar e quais os problemas que podem surgir no 

decorrer da disciplina. 

O planeamento dos sítios das disciplinas pode ser sistematizado em diferentes fases, 

como várias teorias e métodos preconizam. De entre estas existe um método 

denominada por ADDIE que divide o planeamento em 5 fases – Análise (Analysis), 

Concepção (Design), Desenvolvimento (Development), Implementação 

(Implementation) e Avaliação (Evaluation). Segundo Carvalho (2003, p. 18) este 

método “apresenta uma abordagem sistémica ao processo de criação instrucional” 

O processo de planeamento baseado no método ADDIE é um processo contínuo e 

cíclico. O método permite ao docente criar um ambiente flexível e ajustável às 

necessidades e problemas que vão sendo levantados no decorrer da disciplina 

(Carvalho 2003, p. 19). 

No presente trabalho planear uma disciplina para disponibilização numa plataforma 

de e-Learning engloba as 5 fases apresentadas na metodologia ADDIE, existe todo um 

processo de preparação que é anterior à disponibilização da disciplina. No decorrer da 

disciplina são efectuadas as adaptações necessárias para que se concretizem os 

objectivos propostos. 

Os docentes que utilizam plataformas de e-Learning para suportar as actividades do 

processo de ensino/aprendizagem planeiam os sítios das disciplinas de acordo com 

modelos que utilizavam nas suas aulas presenciais, adaptando-os, no entanto às 

tecnologias que têm ao seu dispor. Posteriormente é necessário dar o salto para novos 

modelos que não se limitem a simples adaptações, mas sejam pontes de 

transformação, possibilitando aos actores do processo de ensino/aprendizagem, tirar 

um real partido do AE.  
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Segundo Engelbrecht (2003, p. 41) os modelos de AE evoluíram de réplicas da sala 

de aula para modelos que integram aspectos tecnológicos e pedagógicos. Para Mayes 

e Freitas (2005, p. 5) os modelos descrevem os papéis específicos que a tecnologia 

toma no suporte ao processo de ensino/aprendizagem.  

No entanto a mera adaptação não basta, o paradigma do processo 

ensino/aprendizagem altera-se com a utilização das TIC. Deixa de estar centrado no 

docente, passando o aluno a ter o papel fundamental (Yang e Cornelius, 2005). Assim 

sendo não basta ao docente disponibilizar no sítio da disciplina os conteúdos que 

utilizaria numa aula presencial, os conteúdos devem ser explícitos, devem ter em linha 

de conta as necessidades do aluno e devem também suportar actividades que 

fomentem a interacção entre os alunos, entre os alunos e o docente. 

Como os modelos de AE, referidos anteriormente, apresentam várias variáveis que 

influenciam quer a instituição de ensino, quer a própria disciplina, estes modelos 

devem ser utilizados como meio de apoio aos docentes no planeamento dos sítios das 

suas disciplinas a disponibilizar na plataforma de e-Learning. 

No caso dos modelos de AE apresentados, o modelo de Khan e o modelo de Lynch, 

existem algumas dimensões e categorias que estão intimamente relacionadas com o 

planeamento das disciplinas (com determinados aspectos relevantes a ter em conta 

nesta etapa para a sua disponibilização na plataforma de e-Learning). 

O processo de planeamento das disciplinas é moroso e tratando-se de AE pode-o ser 

ainda mais, Pode, por vezes, tomar mais tempo do que planear uma disciplina para 

um ambiente tradicional (Fein e Logan, 2003, p. 47). 

A adopção de estratégias de e-Learning, por parte de uma instituição de ensino 

superior, traz consigo alterações profundas aos habituais papéis desempenhados pelos 

seus docentes e alunos. A passagem de um ambiente centralizado (corporizado na 

tradicional sala de aula), para um ambiente distribuído, baseado na WWW/Internet e 

onde os diferentes processos acontecem de forma assíncrona e colocam novos 

desafios a todos os intervenientes. 

A alteração do paradigma do processo de ensino/aprendizagem e a utilização de 

plataformas de e-Learning como meio de disponibilização das suas disciplinas, podem 

fazer com o que os docentes sintam algumas lacunas no âmbito das suas 

competências, especialmente se não tiverem o à vontade necessário para a utilização 

das TIC. Segundo Anderson e Elloumi (2004, p. 183) o docente necessita de ter novas 

competências ao nível: 

• Tecnológico – sendo necessária formação que ajude os docentes a 

utilizarem eficazmente a plataforma de e-Learning disponibilizada pela 

instituição de ensino. Estes sujeitos têm de estar à vontade na utilização das 
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tecnologias, pois são estas que vão ser o meio de suporte às actividades de 

ensino/aprendizagem, especialmente quando se utilizam estratégias mistas 

ou totalmente on-line. 

• Gestão temporal – existe a necessidade de definir um período máximo de 

resposta aos alunos. O processo de ensino/aprendizagem que tem como 

suporte as tecnologias que está disponível 24 horas por dia, 7 dias por 

semana, 365 dias no ano, faz com que os alunos possam enviar mensagens 

sempre que desejem ou necessitem. Um modo de organizar e disciplinar as 

interacções/comunicações pode ser efectuado através da definição de um 

período máximo de resposta. 

• Pedagógico – é necessário mudar as estratégias pedagógicas aplicadas na 

sala de aula ao AE aquando da criação das disciplinas, já que todo o processo 

de ensino/aprendizagem é suportado pela plataforma de e-Learning (no caso 

de estratégias mistas ou totalmente on-line). 

Num relatório elaborado pelo JISC (2006, p. 6), refere-se que “A pedagogia aplicada 

a um sistema de e-Learning é diferente da aplicada num ambiente tradicional, pois a 

interacção entre aluno e docente é efectuada usando ferramentas diferentes”. As 

exigências são diferentes para que seja seguida uma boa estratégia pedagógica, 

particularmente para o desenho de actividades a serem desenroladas neste ambiente. 

Em AE deve ser dado maior ênfase na individualização da aprendizagem que leva a 

que cada aprendente tenha um determinado percurso de aprendizagem e uma 

velocidade de progressão de acordo com as suas preferências e capacidades. 

No planeamento dos sítios das disciplinas para disponibilizar em plataformas de  

e-Learning e seguindo um determinado modelo de AE, os docentes podem utilizar as 

várias estratégias: o complemento às aulas presenciais; uma estratégia mista; ou 

uma totalmente a distância, como mencionado previamente, o que permite diferentes 

níveis de interacção entre o docente e os alunos. 

Todos estes aspectos podem ser factores de sucesso ou insucesso na utilização de 

plataformas de e-Learning como suporte ao processo de ensino/aprendizagem. Para 

que o planeamento dos sítios das disciplinas para AE não seja um impedimento para 

os docentes, uma vez que é um processo moroso e trabalhoso e muitos docentes não 

têm grande disponibilidade de tempo, é necessário prover as instituições com 

estruturas que auxiliem os docentes nesta nova tarefa. 

Estas estruturas devem acompanhar algumas das etapas do processo de 

planeamento das disciplinas, assim como devem responder cabalmente às lacunas que 

possam ser encontradas pelos docentes, a nível tecnológico, de gestão de tempo e 

pedagógico.   
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2.5 Estruturas de suporte 
Os AE, tal como referido, não compreendem apenas a utilização das tecnologias 

como plataformas de e-Learning para a disponibilização de disciplinas, é necessário ter 

em linha de conta a instituição, a restante infra-estrutura necessária para suportar 

estas tecnologias, bem como uma estrutura de suporte que apoie as necessidades que 

são levantadas aquando da sua utilização das TIC. 

“A era em que os docentes construíam e ensinavam as suas disciplinas sozinhos já 

passou. Uma nova era de colaboração entre docentes e suporte técnico torna-se uma 

realidade, assim que os docentes entram no mundo da utilização da Internet no 

ensino.” (Ramos, et al, 2002, p. 191). 

Fein e Logan (2003, p. 46) vão mais longe, dizendo que os docentes não devem ser 

deixados sozinhos aquando do planeamento das suas disciplinas para um AE, pois 

podem-se criar inconsistências ou falhas. Os docentes devem estar apoiados por uma 

estrutura de suporte adequada. 

Tal como existem estruturas de suporte aos docentes e alunos em ambientes de 

ensino presencial, as instituições de ensino superior devem estar providas de 

estruturas de suporte a AE, que apoiam os docentes e alunos que utilizam as TIC 

como forma de suportar as actividades de ensino/aprendizagem.  

Segundo Higgison (2000, p. 3) a envolvente de suporte disponibilizada pela 

instituição aos alunos em e-Learning é similar à disponibilizada para os alunos do 

ensino tradicional, mas com as adaptações necessárias para o ensino/aprendizagem 

suportado em plataformas de e-Learning. Os mecanismos de suporte mudam, com 

adição de novas áreas de suporte como a tecnologia, para acomodar os novos 

métodos de trabalho em que docentes e alunos se envolvem. 

Mas quais as características necessárias a esta estrutura de suporte de forma a ser 

realmente eficaz e a responder efectivamente às necessidades dos docentes e alunos? 

Múltiplas são as teorias que apresentam respostas a esta questão, no entanto a 

aplicação das teorias varia, porque cada instituição tem a sua realidade e 

necessidades.  

Existem autores que se focalizam no aluno 30 , nas necessidades que este sente 

devido à interacção com o docente ser efectuada utilizando tecnologias e não no 

ambiente da sala de aula. Outros são mais abrangentes, não se focando apenas num 

dos intervenientes do processo de ensino/aprendizagem. 

No entanto todos estão de acordo com um aspecto: a estrutura de suporte deve ser 

centralizada e linear para todos os envolvidos no processo de ensino/aprendizagem 

                                                           
30 Mccloughlin e Marshall referem o scaffolding como a metáfora usada para descrever a intervenção de 
alguém na aprendizagem de outra pessoa.  
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em AE. Deve ser dotada de recursos humanos e tecnológicos que abranjam várias 

valências, em particular as directamente relacionadas com as lacunas de 

competências apontadas anteriormente. 

Segundo Arabasz e Baker (2003, p. 5) “para disponibilizar um suporte ao e-Learning 

adequado são necessários vários recursos: infra-estrutura técnica, formação/treino, 

desenvolvimento curricular das disciplinas e suporte”. 

Anderson e Elloumi (2004, p. 298) defendem que a estrutura de suporte deve 

funcionar como um “Call Center”, isto é, responder concisa e rapidamente às dúvidas 

e problemas levantados, quer por docentes quer por alunos.  

As estruturas de suporte ao e-Learning, proporcionam às instituições oportunidades 

de oferecer aos docentes e alunos, suporte especializado e personalizado em relação a 

questões do e-Learning (Hitch e MacBrayne, 2003, p. 3).  

O suporte aos docentes e alunos é uma área muito importante quando se tratam de 

AE. O processo de ensino/aprendizagem está suportado por TIC e se existirem dúvidas, 

ou problemas na utilização de alguma das funcionalidades existentes na plataforma ou 

mesmo um mau planeamento dos próprios sítios das disciplinas, todo o processo pode 

ser hipotecado e os docentes e alunos podem ficar desmotivados e desistir. Assim a 

estrutura de suporte tem a função de auxiliar sempre que necessário, para que 

situações de abandono da disciplina ou da utilização das tecnologias não ocorram. 

 

2.6 Sumário 
As instituições de ensino superior introduziram as TIC tendo, entre outros, o 

objectivo de apoiar o processo de ensino/aprendizagem. As plataformas LMS ou LCMS, 

surgem como meios de suporte a esse processo, sendo os sítios das disciplinas nelas 

alojados. Surgem assim novas estratégias aplicadas a estas disciplinas – complemento 

às aulas presenciais, estratégias mistas ou estratégias totalmente on-line. 

Emerge nas instituições a necessidade de se criarem AE, que englobem todas as 

forças que interagem no processo de ensino/aprendizagem – instituição, disciplinas, 

tecnologias e suporte. 

A criação destes ambientes deve ter em conta alguns factores que o influenciam e 

que são suportados para esses AE. Os modelos que foram tidos em consideração 

neste trabalho foram os de Khan e de Lynch. 

No planeamento dos sítios das disciplinas o docente deve primeiro organizar o que 

pensa utilizar no sítio da sua disciplina. Para isso pode orientar-se por alguns dos 

factores apontados pelos modelos referidos, já que estes não se limitam a referir 

aspectos relacionados com o planeamento do sítio da disciplina para a aplicar na 
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plataforma de e-Learning, mas também aspectos relacionados com o que a instituição 

deve fazer para criar o ambiente de e-Learning. 

 As estruturas de suporte devem ser unidades pluridisciplinares que as instituições 

disponibilizam, quer a docentes quer a alunos, de maneira a os apoiar na utilização 

das tecnologias e mais propriamente na utilização da plataforma de e-Learning. 

Devem também responder de uma forma rápida e concisa às questões que lhes são 

colocadas. 
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3 O estudo de caso da Universidade de Aveiro 
 

3.1 Introdução  
Segundo Yin (1994, p.2) “O estudo de caso contribui de forma única para o 

aprofundar/ganhar do conhecimento que se possui sobre fenómenos de cariz 

individual, social e organizacional.”. O estudo de caso como estratégia de investigação, 

permite ao investigador fazer uma análise intensiva de um caso em particular e 

recolher informação diversificada a respeito do caso que está em análise (Pardal e 

Correia, 1995, p.23).  

O método “estudo de caso” foi utilizado, por ter parecido ser o que mais se adequava 

à recolha da informação pretendida, pois permitiu analisar aprofundadamente a 

maneira como os docentes planeiam os sítios das suas disciplinas para posterior 

disponibilização na plataforma de e-Learning e perceber quais as suas necessidades de 

suporte de modo a que se produzam possíveis adaptações a efectuar na UOe-L, para 

ser mais eficaz e eficiente nas suas funções.  

Dos três tipos de estudos de caso referidos por estes autores o que mais se aplica ao 

presente trabalho é o do tipo prático, porque permite perceber o que se passa numa 

organização para se conseguir traçar um novo rumo e uma mudança (Pardal et al, 

1995, p.23). 

É de salientar que tratando-se de um estudo de caso, os resultados não podem ser 

extrapolados para outras realidades que não a realidade em estudo (UA). Tal como 

Pardal e Correia (1995, p.22) e Yin (1994, p.10) referem, este método tem como 

limitação uma menor capacidade de se poderem universalizar os resultados obtidos 

por este. 

Para a recolha de dados este método possibilita aos investigadores uma recolha 

junto de diversas fontes e, segundo Pardal e Correia (1995, p.23), feita através de 

várias técnicas como: “inquéritos por questionários, entrevista, análise documental, 

observação participante…”.  

No âmbito deste trabalho e na sua etapa de recolha de dados, foram utilizadas as 

técnicas de questionário, de observação e de análise documental.  

Posteriormente à definição do problema, à investigação teórica efectuada e à recolha 

de dados já referida, procedeu-se a um tratamento e análise dos resultados obtidos, 

utilizando para isso as últimas 3 etapas do método estatístico para a resolução de 

problemas referido por Reis (1991, p. 16). Segundo esta autora, este método é 

51 



 

composto por cinco etapas: Identificação do problema; Recolha de dados; Crítica dos 

dados; Apresentação dos dados; Análise e interpretação dos resultados. 

As três etapas utilizadas comportam uma série de ponderações necessárias para a 

obtenção de conclusões, desde a execução de uma “purga” aos dados recolhidos, para 

que as conclusões daí retiradas não sejam afectadas, passando pela apresentação dos 

mesmos, para a qual foram utilizados diversos instrumentos, entre os quais: quadros 

de distribuição de frequências e representação gráfica.  

A fase de tratamento de dados foi finalizada com a análise e interpretação dos 

resultados obtidos. Esta última fase permitiu conhecer o modo como os docentes 

implementam os sítios das suas disciplinas na plataforma de e-Learning e quais as 

necessidades de suporte destes utilizadores daí decorrentes. 

 

3.2 Selecção da população 
Uma população é composta por um conjunto de elementos com as características 

que se querem observar. (D’Hainaut, 1997, p. 17). 

Neste trabalho foram identificadas 3 populações diferentes – Docentes; Alunos; e 

Sítios de disciplinas, caracterizados por: 

• Docentes, utilizadores da plataforma de e-Learning da UA, a que têm 

acesso com o perfil de docentes. Em Novembro de 2005 existiam aí 870 

utilizadores desse tipo; 

• Alunos, utilizadores da plataforma de e-Learning da UA, com o perfil de 

aluno, que têm acesso aos sítios das disciplinas aí existentes. Em 

Novembro de 2005 eram 1341731, os utilizadores deste tipo inscritos na 

plataforma, distribuídos por diversos níveis de ensino e pertencentes aos 

diferentes departamentos, secções autónomas, escolas superiores e 

instituto. Destes apenas 5072 é que estavam associados aos sítios das 

disciplinas observados, constituindo-se estes últimos como os elementos 

da população Alunos. 

• Sítios de disciplinas existentes na plataforma de e-Learning da UA, os 

quais em Novembro de 2005 perfaziam um total de 1356. 

 

No presente estudo, para além dos docentes e alunos foram questionados os 

recursos humanos da UOe-L: o seu gestor estratégico e um dos seus técnicos, 

                                                           
31 A população de Alunos aqui apresentada é superior ao número total de alunos que foi referido no sub-
capítulo 1.2 – O e-Learning na Universidade de Aveiro. Isto acontece porque na plataforma de e-Learning 
estão registados alunos que são externos à UA, mas que estão envolvidos em actividades (comunidades, 
projectos, disciplinas, etc.) que utilizam a plataforma de e-Learning. 
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responsável pela gestão operacional da unidade. Com isto pretendeu-se obter 

informação complementar sobre o funcionamento do e-Learning na UA, informação 

essa que fosse para além da recolhida junto dos utilizadores (alunos e docentes), da 

plataforma de e-Learning. Este esforço permitiu caracterizar com um maior detalhe a 

realidade em estudo. Este carácter de complementaridade e face à diminuta dimensão 

da UOe-L, em termos dos seus recursos humanos, levou a que não fossem 

considerados como uma população. 

A tabela seguinte mostra a distribuição da população Docentes por departamentos, 

secções autónomas, escolas superiores e instituto. 

 

 

Departamentos, Secções Autónomas
Escolas Superiores

Instituto
# Docentes

Aveiro-Norte 1

Biologia 39

Comunicação e Arte 56

Centro de Formação de Professores 3

Secção Autónoma de Engenharia Civil 20

Secção Autónoma de Ciências da Saúde 1

Secção Autónoma de Ciências Sociais Jurídicas e Políticas 21

Cerâmica e Vidro 19

Ambiente e Ordenamento 29

Ciências da Educação 24

Electrónica e Telecomunicações 90

Línguas e Culturas 39

Química 60

Didáctica e Tecnologia Educativa 37

Economia, Gestão e Engenharia Industrial 51

Escola Superior de Saúde 5

Escola Superior de Tecnologia e Gestão 37

Física 59

Geociências 16

Instituto Superior de Contabilidade e Administração 85

Matemática 79

Mecânica 29

Outros organismos internos ou externos à UA 70

Total 870
 

Tabela 1 – Distribuição da população Docentes 
 

Na UA os docentes que estão afectos a um determinado organismo (departamento, 

escola superior, secção autónoma ou instituto) podem leccionar em simultâneo 

noutros organismos. Isto explica o porquê de se verificar um reduzido número de 
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docentes afectos por exemplo ao Aveiro-Norte, às Ciências da saúde e à Escola 

Superior de Saúde, uma vez que o corpo docente destes organismos provém em 

grande parte de outros organismos da instituição.  

 

A distribuição da população Alunos por departamentos, secções autónomas, escolas 

superiores e instituto pode ser visualizada na tabela seguinte, que tal como referido 

anteriormente, representa apenas os alunos inscritos nos sítios das disciplinas que 

foram alvo de observação e não os 13417 inscritos na plataforma. 

 

Departamentos, Secções Autónomas
Escolas Superiores

Instituto
# Alunos

Biologia 8

Comunicação e Arte 646

Secção Autónoma de Engenharia Civil 308

Secção Autónoma de Ciências Sociais Jurídicas e Políticas 108

Cerâmica e Vidro 62

Ambiente e Ordenamento 297

Ciências da Educação 2

Electrónica e Telecomunicações 1017

Línguas e Culturas 208

Química 333

Didáctica e Tecnologia Educativa 64

Economia, Gestão e Engenharia Industrial 751

Escola Superior de Tecnologia e Gestão 363

Física 257

Geociências 123

Instituto Superior de Contabilidade e Administração 178

Matemática 50

Mecânica 234

Pós-Graduação 63

Total 5072
 

Tabela 2 – Distribuição da população Alunos 
 

Na distribuição da população de alunos é de salientar a ausência de alunos do 

Aveiro-Norte. Deste organismo os sítios das disciplinas observados não tinham à data 

da recolha quaisquer alunos inscritos. Estes sítios encontravam-se ainda em fase de 

implementação para uma utilização efectiva no semestre posterior ao qual foi 

efectuada a observação.  
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A distribuição da população Sítios de disciplinas também por departamentos, 

secções autónomas, escolas superiores e instituto pode ser visualizada na tabela 

seguinte. 

 

Departamentos, Secções Autónomas
Escolas Superiores

Instituto

 # Sítios de 
Disciplinas

Aveiro-Norte 7

Biologia 35

Comunicação e Arte 107

Centro de Formação de Professores 3

Secção Autónoma de Engenharia Civil 32

Secção Autónoma de Ciências da Saúde 15

Secção Autónoma de Ciências Sociais Jurídicas e Políticas 89

Cerâmica e Vidro 48

Ambiente e Ordenamento 58

Ciências da Educação 35

Electrónica e Telecomunicações 91

Línguas e Culturas 111

Química 89

Didáctica e Tecnologia Educativa 76

Economia, Gestão e Engenharia Industrial 86

Escola Superior de Saúde 2

Escola Superior de Tecnologia e Gestão 72

Física 103

Geociências 29

Instituto Superior de Contabilidade e Administração 191

Matemática 32

Mecânica 45

Total 1356
 

Tabela 3 – Distribuição da população Sítios de disciplinas 
 
 

Após terem sido apresentadas as três populações consideradas neste trabalho, é 

necessário definir as respectivas amostras, isto é, o conjunto de elementos que foi 

realmente alvo da recolha de dados efectuada.  

Todos os docentes utilizadores da plataforma de e-Learning da UA foram convidados 

a participar na recolha de dados. Destes apenas alguns acederam a responder ao 

questionário proposto, o que conduziu a que a amostra Docentes seja composta por 

93 elementos.  

O processo de recolha de dados do presente trabalho teve a particularidade de ser 

condicionado pelo docente, isto é, os docentes após terem aceite participar, 

escolheram, das disciplinas que leccionam com auxílio da plataforma de e-Learning, 
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um ou mais sítios a ser alvo de observação por parte do investigador. Obteve-se 

assim a amostra Sítios das disciplinas, constituída por 137 sítios. 

Esta selecção de sítios levou à formação da população Alunos, isto é, do total de 

alunos inscritos na plataforma, apenas os 5072 inscritos nos sítios observados foram 

convidados a participar na recolha. Os restantes alunos inscritos na plataforma ao não 

pertencerem a esta realidade observada foram naturalmente excluídos. 

Tal como sucedido com a população dos docentes, nem todos os alunos convidados 

acederam em participar na recolha de dados. Assim a amostra de alunos é composta 

por 508. 

Apresenta-se uma tabela resumo, das populações e respectivas amostras: 

 

 População Amostra 

Docentes 870 93 

Alunos 5072 508 

Sítios das disciplinas 1356 137 

Tabela 4 – Populações e amostras 
 

Estes valores revelam para as diversas amostras uma dimensão de cerca de 10% 

das populações que lhes deram origem. 

As amostras são do tipo não probabilística ou empírica, isto é, a selecção dos 

elementos das amostras não esteve dependente de uma construção estatística (Pardal 

et al, 1995, p. 42). No entanto as amostras Sítios de disciplinas e Alunos, foram 

organizadas de um modo condicional, pois foram condicionadas pelas anuências dos 

docentes. 

 

3.3 Técnicas de recolha de dados 
Ketele e Roegiers (1993, p. 17) defendem que a recolha de dados é um processo 

organizado para obter informações (junto de múltiplas fontes), com o intuito de se 

evoluir quanto ao conhecimento de uma dada situação. 

Várias técnicas foram utilizadas com o desígnio de recolher dados suficientes que 

permitissem a obtenção do conhecimento necessário sobre a realidade do e-Learning 

na UA, para o cumprimento do objectivo delineado no presente estudo. 
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Apresentam-se as técnicas de recolha de dados, organizadas segundo a sua 

cronologia de utilização, da inicial para a mais recente: 

• Análise documental, focalizada nos aspectos relevantes para o trabalho. 

• Questionário aos docentes da UA, que utilizam a plataforma de e-Learning 

como apoio ao processo de ensino/aprendizagem; 

• Observação dos sítios das disciplinas existentes na plataforma de e-Learning 

da UA; 

• Questionário aos alunos da UA, que utilizam a plataforma de e-Learning 

como apoio ao processo de ensino/aprendizagem; 

• Questionários ao gestor estratégico e ao técnico da UOe-L; 

 

A par deste estudo estava a ser efectuado um outro na UA, o qual se centrava na 

análise da gestão de conteúdos pedagógicos efectuada no AE desta instituição.  

Os objectos de estudo dos dois trabalhos tinham alguns pontos de contacto:  

• O presente estudo trata da utilização de modelos de AE no planeamento de 

sítios de disciplinas e da necessidade de suporte daí decorrente; 

• O outro trata da gestão de conteúdos pedagógicos em AE.  

Em ambos os estudos foram utilizados questionários às mesmas populações 

(docentes, alunos) e também ao gestor estratégico da UOe-L. Nestes casos e face à 

existência de perguntas similares, os investigadores responsáveis optaram por uma 

agregação destes instrumentos, resultando assim na criação de três questionários 

conjuntos.  

Esta decisão foi tomada tendo em mente a comodidade dos inquiridos, bem como a 

tentativa de elevar o número de respostas a obter. A fraca disponibilidade que estes 

inquiridos normalmente exibem na sua participação em recolhas semelhantes, foi 

determinante para este esforço conjunto, levando à diminuição do número de 

instrumentos utilizados. Todos os inquiridos estavam a par desta circunstância tendo 

mesmo alguns manifestado o seu agrado por semelhante esforço. 

Cada um dos três instrumentos, desenvolvidos em conjunto, era composto por 

questões pertencentes a ambos os estudos e por outras questões específicas a cada 

um destes. 

 

Na elaboração dos questionários e da observação foram tidas em consideração 

algumas preocupações, tais como: 

• A garantia do anonimato dos inquiridos, respeitando-se assim a 

confidencialidade das suas respostas;  
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• A utilização (em particular nos questionários), de uma linguagem simples e 

directa, evitando-se assim induzir quaisquer respostas. 

A elaboração de todos os instrumentos utilizados na recolha de dados, foi efectuada 

de acordo com o referencial criado para o presente estudo. 

Previamente à recolha de dados, os questionários dos docentes e dos alunos foram 

alvo de validação externa, por grupos restritos dos seus destinatários. Destas 

validações surgiram alguns ajustes que foram posteriormente aplicados àquelas que 

viriam a constituir-se como as versões finais dos instrumentos atrás referidos. 

 

3.3.1 Análise documental 
A recolha e selecção de documentos foi efectuada durante os anos de 2005 e 2006, 

tendo em vista a obtenção de informação que caracterizasse: a UA e as iniciativas de 

e-Learning aí existentes, facultando assim recursos bibliográficos de auxílio à 

contextualização do estudo. 

A análise documental serviu para caracterizar com maior detalhe a realidade da UA 

face aos desafios criados pelos AE. Este estudo permitiu regressar ao passado e 

compreender a evolução histórica do e-Learning na UA.   

Esta análise permitiu igualmente uma melhor adequação dos questionários e da 

observação, à realidade da referida instituição. 

Foram utilizados como fonte de informação documentos (artigos e relatórios) 

elaborados na Universidade de Aveiro por colaboradores do CEMED/UOe-L cujo 

conteúdo se considerou relevante para o presente estudo. 

 

3.3.2 Questionários aos docentes e alunos 
Os questionários efectuados aos docentes e alunos da UA, permitiram conhecer as 

suas necessidades de suporte decorrentes da utilização do AE, bem como caracterizar 

o modo como os docentes fazem o planeamento dos sítios das disciplinas e como 

estes últimos são utilizados pelos alunos.  

Foram construídos maioritariamente com o recurso a perguntas fechadas, mas como 

este tipo de perguntas limita a liberdade da pessoa que é questionada, houve 

necessidade de criar algumas perguntas abertas (para que docentes e alunos 

pudessem colocar livremente as suas respostas). Foram também formuladas 

perguntas de escolha múltipla, que permitiam “a escolha de uma ou várias respostas 

de um conjunto apresentado” (Pardal et al, 1995, p. 55). 

58 



 

Nas perguntas de escolha múltipla foram utilizadas duas modalidades: leque aberto e 

perguntas de avaliação.  

• Nas perguntas de leque aberto existiam várias alternativas de resposta, 

inclusive uma alternativa sem uma opção de resposta predefinida, deixando 

assim ao critério do docente ou aluno a introdução de uma possível resposta;  

• Nas perguntas de avaliação as opções de resposta cingiam-se a um conjunto 

previamente definido por escalas de 5 níveis, cujos limites variavam entre: 

nunca/sempre, pouco/muito e mau/muito bom. 

 

Na disponibilização dos questionários optou-se por utilizar a WWW/ Internet, por 

esta ser um meio de simples e rápida difusão de informação. Os participantes na 

recolha de dados puderam assim aceder aos instrumentos a partir de qualquer local e 

a qualquer hora. Para este acesso não eram requeridas quaisquer aplicações para 

além de um simples browser. O posterior tratamento de dados ficou também facilitado, 

já que as respostas recolhidas ficaram alojadas numa base de dados relacional, 

prontas portanto para a sua exportação para aplicações de tratamento estatístico.  

 

Tal como previamente referido os questionários dos docentes e dos alunos foram 

efectuados em conjunto com um outro estudo que estava a ser efectuado na UA. 

Os questionários aos docentes e aos alunos estavam divididos em quatro partes: na 

primeira parte fazia-se a caracterização pessoal do inquirido; na segunda a análise do 

planeamento efectuado para o sítio da disciplina existente no AE; na terceira uma 

análise aos conteúdos pedagógicos disponibilizados nesses sítios; e na quarta um 

levantamento das lacunas existentes, bem como a caracterização da estrutura de 

suporte e dos serviços por esta disponibilizados.  

A primeira, a segunda e a quarta parte de cada um dos questionários foram as 

fundamentais para a obtenção dos dados necessários no presente estudo. Da terceira 

parte apenas foram considerados os dados recolhidos em respostas a questões 

relacionadas com direitos de autor. É de relembrar que esta terceira parte se referia à 

gestão de conteúdos, que estava relacionada com o outro estudo que estava a ser 

efectuado em paralelo. 

O questionário efectuado aos docentes teve como intuito: 

• Caracterizar a amostra ao nível individual e institucional; 

• Questionar sobre as práticas de planeamento dos sítios das disciplinas em 

AE, caracterizando assim o grau de utilização das diferentes dimensões dos 

modelos; 

• Identificar necessidades de suporte em relação à utilização de AE; 
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• Conhecer a perspectiva dos docentes sobre a UOe-L e caracterizá-la, isto é, 

identificar o modo como é vista e sentida a acção dessa estrutura de suporte; 

• Identificar mudanças que os docentes achem necessárias na acção da UOe-L; 

 

 

O contacto inicial com os docentes foi efectuado através de uma mensagem de 

correio electrónico convidando-os à participação na recolha de dados. Nesta 

mensagem o estudo foi contextualizado e procedeu-se à apresentação da sua 

pertinência, para que os docentes percepcionassem a importância da sua participação. 

Todos aqueles que aceitaram o convite receberam os dados de acesso (identificação 

de utilizador/palavra-chave) ao questionário e o endereço on-line do mesmo. Este 

instrumento esteve disponível durante os meses de Dezembro de 2005 e Janeiro de 

2006 e pode ser consultado no anexo B. 

Os alunos, tal como os docentes, foram convidados através de uma mensagem de 

correio electrónico a responder ao questionário que lhes era destinado. No entanto 

não lhes foram enviados dados de acesso, pois estes últimos eram fornecidos 

automaticamente aquando do seu acesso ao referido questionário, o qual esteve 

disponível entre Janeiro de 2006 e Fevereiro do mesmo ano.  

Este questionário tinha como intuito: 

• Caracterizar a amostra ao nível individual e institucional; 

• Identificar as suas necessidades de suporte derivadas da utilização de um 

AE; 

• Conhecer a perspectiva do aluno sobre a UOe-L e caracterizá-la, isto é, 

identificar o modo como é vista e sentida a acção desta estrutura de suporte; 

• Identificar mudanças que os alunos achem necessárias na acção da UOe-L. 

O questionário disponibilizado aos alunos pode ser consultado no anexo C.  

 

3.3.3 Observação 
A observação realizada aos sítios das disciplinas foi efectuada de uma forma 

estruturada, isto é, foi seguido um determinado plano preconcebido. Esta observação 

visou fornecer um quadro representativo do modo como estão implementados os sítios 

das disciplinas na plataforma de e-Learning e dos comportamentos dos docentes e 

alunos durante o período de observação, ocorrido no final do 1º semestre, durante o 

mês de Dezembro de 2005 e o mês de Janeiro de 2006. 

Reportando-se ao final de um semestre os sítios das disciplinas encontravam-se mais 

completos, espelhando assim a realidade do que foi efectuado no seu seio. Isto 
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permitiu obter uma maior riqueza em termos de dados observados, o que não 

aconteceria se a observação tivesse sido efectuada num momento prévio. A 

observação de cada sítio foi efectuada em três momentos, durante um período de 

aproximadamente 15 dias. 

 

As intenções da observação foram as seguintes: 

• Caracterizar as disciplinas ao nível institucional e departamental; 

• Observar o modo como os sítios das disciplinas foram implementados à luz 

dos modelos de AE; 

• Caracterizar o grau de utilização das diferentes dimensões desses modelos. 

Tal como referido os docentes seleccionaram as disciplinas a ser objecto de 

observação. Desse modo e após o preenchimento do questionário, os docentes 

enviaram ao investigador uma mensagem de correio electrónico, na qual elegiam a(s) 

disciplina(s) a observar. A grelha de suporte a esta observação encontra-se disponível 

para consulta no anexo D. 

 

3.3.4 Questionário ao gestor estratégico e técnico da UOe-L 
Os questionários efectuados ao gestor estratégico e ao técnico da UOe-L tiveram 

como finalidade obter informações complementares sobre as perspectivas e 

orientações estratégicas subjacentes às iniciativas de e-Learning na UA. Para isso 

utilizaram-se somente questões abertas, que permitiram aos inquiridos uma total 

liberdade para as suas respostas. (Pardal et al, 1995, p. 54).  

O questionário ao gestor estratégico teve os seguintes objectivos: 

• Caracterizar o contexto funcional do inquirido no âmbito das iniciativas de  

e-Learning da instituição; 

• Conhecer as estratégias traçadas para essas iniciativas; 

• Caracterizar nesse âmbito, os desafios, os perigos e os pontos fortes/fracos 

da instituição; 

• Identificar os alinhamentos entre as estratégias definidas e os objectivos de 

negócio da instituição; 

• Caracterizar múltiplos aspectos da gestão de conteúdos pedagógicos levada a 

cabo nas iniciativas; 

• Avaliar o trabalho desenvolvido pela estrutura de suporte; 

• Identificar preocupações com a gestão da qualidade das iniciativas; 

• Avaliar as políticas de gestão tecnológica em vigor na instituição e nas 

próprias iniciativas de e-Learning. 
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O questionário efectuado ao técnico da UOe-L teve os seguintes objectivos: 

• Caracterizar o contexto institucional e funcional do inquirido; 

• Conhecer a estratégia da UA para o e-Learning; 

• Conhecer/caracterizar a estrutura de suporte;  

• Conhecer/caracterizar a perspectiva institucional da estrutura de suporte; 

• Perspectivar o futuro desta estrutura; 

• Identificar os serviços disponibilizados e quais os mais solicitados quer por 

docentes, quer por alunos. 

Ambos os questionários foram enviados em formato MS Word por correio electrónico 

aos seus destinatários, em Fevereiro de 2006. No anexo E encontra-se o questionário 

efectuado ao gestor estratégico e no anexo F o efectuado ao técnico da UOe-L. 

 

3.4 Tratamento de dados 
Na apresentação dos dados e análise dos resultados foram utilizadas as etapas – 

Crítica dos dados, Apresentação dos dados e Análise e interpretação do 

método estatístico para a resolução de problemas apresentado por Reis (1991). 

Numa primeira abordagem efectuou-se uma análise superficial dos dados, de modo 

serem identificados valores anormais que pudessem levar a posteriores conclusões 

erróneas. Esta etapa de Crítica dos dados é a primeira abordagem aos mesmos “de 

modo a suprimir valores estranhos ou eliminar erros capazes de provocar futuros 

enganos de apresentação e análise ou mesmo de enviesar as conclusões obtidas” 

(Reis, 1991, p. 18). 

A apresentação dos dados tem por objectivo classificar os dados numéricos para que 

a informação neles contida seja mais facilmente percepcionada. Para Reis (1991, p. 19) 

a etapa de Apresentação dos dados permite organizar e classificar os dados 

utilizando diversos instrumentos, como quadros, gráficos e valores numéricos que 

auxiliam na compreensão da situação e identificam as principais relações entre as 

variáveis. Os instrumentos utilizados neste estudo para a apresentação dos dados 

foram os seguintes: 

• Distribuição de frequências – permitem organizar e identificar 

determinados fenómenos ou acontecimentos, efectuou-se esta 

distribuição sempre que se pretendeu observar o modo como os dados 

da amostra se distribuem numa dada escala (d’Hainaut, 1997, p. 33); 

• Representação gráfica – utilizada para dar uma reflexão directa dos 

resultados obtidos, com o intuito de se obterem rápidas conclusões (Reis, 
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1991, p. 26). A representação foi efectuada recorrendo a gráficos de 

barras; gráficos de sectores. 

• Medidas de estatística descritiva – permitem efectuar um resumo 

dos dados através de um só valor. As medidas utilizadas foram as de 

localização, que representam os fenómenos pelos valores médios e 

medidas de dispersão, que servem para verificar a representatividade 

das medidas de localização (ibid., p. 97). 

As aplicações informáticas utilizadas para o tratamento dos dados foram o MS Excel 

e o Statistical Package for the Social Sciences (SPSS). A primeira foi utilizada na etapa 

Crítica dos dados, onde se efectuaram alguns gráficos, para a identificação de 

padrões e criaram-se alguns quadros de distribuição de frequências. O SPSS foi 

utilizado para na etapa Apresentação dos dados, para: a representação gráfica; a 

correlação de variáveis; e a determinação das medidas de estatística descritiva 

consideradas. 

Na Análise e interpretação dos resultados, a última etapa do método 

apresentado por Reis (1991, p.19), o investigador, com o intuito de obter conclusões, 

efectua uma interpretação dos resultados deduzidos a partir dos dados sistematizados 

anteriormente. 

 

3.5 Sumário 
A adopção do método “estudo de caso” no presente trabalho permitiu conhecer de 

uma forma aprofundada a realidade do AE existente na UA. Este método permitiu a 

utilização de vários instrumentos que auxiliaram o investigador na tarefa de recolha 

de dados. 

Nessa recolha foram utilizadas diversas fontes de informação: docentes, alunos, 

sítios de disciplinas, gestor estratégico e técnico da UOe-L. A definição das populações 

de sítios de disciplinas e alunos foi condicionada pela aceitação de participação dos 

docentes.  

Para todas as fontes foram criados instrumentos de recolha de dados, que se 

consubstanciaram em questionários aos docentes, alunos, gestor estratégico e ao 

técnico da UOe-L e numa observação dos sítios de disciplinas. 

O tratamento efectuado aos dados teve como base três etapas do método estatístico 

de resolução de problemas apresentado por Reis: Crítica dos dados, Apresentação dos 

dados e Análise e interpretação dos resultados. A utilização destas três etapas 

permitiu efectuar uma triagem dos dados obtidos na recolha de dados, apresentar os 
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dados obtidos nos instrumentos, sob a forma de tabelas ou gráficos, para assim se 

derivarem daí as conclusões possíveis e pertinentes no âmbito do estudo.  
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4 Apresentação do referencial 

4.1 Introdução 
A introdução das TIC nas instituições de ensino superior não deve colocar em risco o 

processo de ensino/aprendizagem, deve sim ser um seu aliado, ser mais uma 

ferramenta disponível para todos os intervenientes nesse processo. A utilização de 

modelos de AE pode auxiliar o correcto planeamento e desenvolvimento desse 

ambiente e dos sítios das disciplinas aí existentes. 

Os dois modelos descritos em modelos de Ambientes de e-Learning32, o modelo de 

Khan e o modelo de Lynch, foram utilizados na criação do referencial deste estudo, 

que foi construído com o objectivo de permitir uma análise quanto: ao modo como os 

docentes da UA planeiam os sítios das disciplinas que vão disponibilizar no AE; a 

conhecer as necessidades de suporte que advêm da utilização da plataforma de  

e-Learning.  

Os dois autores definem múltiplos factores a ter em conta no planeamento do AE e 

dos sítios das disciplinas aí disponibilizadas, estruturadas da seguinte forma:  

• No modelo de Khan existem oito dimensões:  

o Pedagógica; 

o Técnica;  

o Desenho da interface; 

o Avaliação; 

o Gestão; 

o Recursos de suporte; 

o Ética; 

o Institucional. 

• No modelo de Lynch existem oito categorias:  

o Planeamento; 

o Acesso e necessidades dos alunos; 

o Sistema de suporte; 

o Desenvolvimento do corpo docente; 

o Desenho da interface da disciplina; 

o Selecção de ferramentas; 

o Avaliação e testes; 

o Outros aspectos. 

                                                           
32 Conforme o apresentado no sub-capítulo 2.3 – Modelos de ambiente de e-Learning. 
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4.2 Variáveis e indicadores do referencial 
De acordo com a descrição previamente efectuada, existem alguns aspectos comuns 

aos dois modelos, embora organizados em diferentes dimensões ou categorias. Para a 

criação de um referencial que permitisse a recolha dos dados essenciais ao presente 

estudo, realizou-se uma sistematização dos aspectos abordados nos dois modelos.  

Dos modelos analisados, o que serviu de ponto de partida para a construção do 

referencial proposto foi o modelo de Khan. O modelo de Lynch foi utilizado para 

complementar e enriquecer o modelo de Khan. Assim sendo, as categorias propostas 

por Lynch foram distribuídas de acordo com a similitude que apresentavam com 

dimensões do modelo de Khan.  

É por esta razão que a categoria Outros aspectos, do modelo de Lynch foi 

considerada na construção de mais do que uma variável do referencial proposto 

(Institucional e Ética). De igual modo existe um outro caso a salientar, relacionado 

com a variável Planeamento curricular. Esta surgiu da junção da dimensão Pedagogia 

de Khan com as categorias Planeamento e Acesso e necessidades dos alunos de Lynch.  

Neste segundo caso ambos os autores focam aspectos relacionados com o 

planeamento necessário para a disponibilização de um sítio de disciplina num AE. 

Planeamento este envolvendo as pedagogias a utilizar, a necessidade de conhecer os 

alunos, a utilização de vários meios para a distribuição da informação, etc. 

Tal como no caso anterior, na variável Institucional foram incorporadas duas 

categorias do modelo de Lynch: Outros aspectos e Desenvolvimento do corpo docente. 

Estas foram consideradas, pois, ambas focam o papel da instituição na construção de 

um AE (envolvente institucional ao AE), tal como Khan refere na dimensão 

institucional. 

O referencial proposto é composto por oito variáveis. Estas são apresentadas na 

tabela seguinte em conjunto com as dimensões e categorias provenientes dos 

modelos considerados.  

 

Outros aspectos Planeamento

Desenvolvimento 
do corpo docente 

Acesso e 
necessidades 

dos alunos

Modelo de 
Lynch

 (Categorias)

Modelo de 
Khan

(Dimensões)

Referencial 
proposto

(Variáveis)

Outros 
aspectos

Institucional 
Sistema de 

suporte
Tecnológica

Planeamento 
curricular

Desenho da 
interface

Avaliação Ética Gestão

Sistema de 
suporte

Selecção de 
ferramentas

Desenho da 
interface

Avaliação

Desenho da 
interface

Avaliação Ética GestãoInstitucional 
Recursos de 

suporte
Técnica Pedagogia

 
Tabela 5 – Sistematização do referencial proposto 
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A ordenação da esquerda para a direita das oito variáveis apresentadas na tabela 

anterior, relaciona-se por um lado com a criação do AE e por outro com o 

planeamento do sítio da disciplina a disponibilizar nesse ambiente. 

As variáveis que mais contribuem para a criação do AE são a Institucional e a 

Sistema de suporte.  

A variável Tecnológica do presente referencial é composta por aspectos que estão 

relacionados tanto com a criação do AE como com o planeamento do sítio da disciplina, 

o que era expectável face ao papel desempenhado pelas TIC no âmbito do e-Learning. 

O planeamento dos sítios das disciplinas está intimamente relacionado com o 

trabalho do docente e com a forma como este organiza as suas disciplinas. No 

referencial proposto as variáveis: Planeamento curricular, Desenho da interface, 

Avaliação, Ética e Gestão, reflectem este aspecto. 

Para as variáveis apresentadas foram atribuídos diferentes graus de importância, que 

se relacionam directamente com o objectivo e delimitação do presente estudo, 

referidos anteriormente33. Sendo que as mais pertinentes são:  

• Institucional – para conhecer e caracterizar as iniciativas de e-Learning na 

UA;  

• Sistema de suporte – para conhecer a estrutura de suporte ao e-Learning 

existente na UA (UOe-L); 

• Planeamento curricular e Desenho da interface – para perceber de que 

forma é utilizada a plataforma de e-Learning da UA;  

Da utilização destas variáveis serão identificadas eventuais lacunas e necessidades 

de suporte, que permitirão propor mudanças a efectuar na UOe-L. As restantes quatro 

variáveis complementam o quadro de criação do AE da UA e do planeamento dos 

sítios das disciplinas aí disponibilizados. 

Para o referencial proposto neste estudo foram definidos diversos indicadores que de 

acordo com cada uma das oito variáveis consideradas, “permitem classificar o 

observado no tocante às diversas dimensões do estudo” (Pardal et al, 1995, p. 16). 

Na criação dos indicadores de cada variável foi necessário sistematizar os aspectos 

referidos quer por Khan, quer por Lynch, considerando apenas para o referencial 

proposto, os que melhor serviam o objectivo do presente estudo.  

Na figura seguinte esquematiza-se o processo de sistematização do referencial 

proposto para o presente estudo. 

 

                                                           
33 Conforme o apresentado no sub-capítulo 1.3 – Problema e objectivo do presente trabalho 
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Figura 6 – Processo de criação do referencial 

 

De seguida apresentam-se para cada variável, os indicadores que a compõem, à luz 

do processo acima indicado. 

 

4.2.1 Institucional 
O AE, tal como foi referido previamente, comporta não só as disciplinas, mas 

também a estrutura de suporte e a infra-estrutura tecnológica.  

A variável Institucional é importante pois permite fazer uma ponte entre a 

disciplina/alunos/docentes, com organismos existentes na instituição, que apoiam as 

iniciativas de e-Learning aí existentes. Ambos os autores referem estes aspectos: 

Khan na dimensão Institucional e Lynch nas categorias Outros aspectos e 

Desenvolvimento do corpo docente. 

Os objectivos da variável Institucional são os seguintes:  

• Conhecer as políticas das iniciativas de e-Learning da UA; 

• Perceber qual o esforço dedicado ao acompanhamento da evolução das 

tecnologias subjacentes ao e-Learning; 

• Identificar os pontos de resistência à mudança na adopção dessas tecnologias. 
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Modelo de Khan Modelo de Lynch 

Dimensão Aspectos considerados Categoria Aspectos considerados 

Assuntos administrativos Acompanhamento das 
tecnologias 

Assuntos académicos 

Outros aspectos 

Acreditação 
Institucional 

Serviços aos alunos 
Desenvolvimento do 

corpo docente 

Pontos de resistência à 
mudança 

Tabela 6 – Institucional – dimensões/categorias dos modelos de Khan e Lynch  
 

Nem todas as dimensões e categorias apresentadas na tabela anterior foram 

consideradas para a variável Institucional, pois algumas tratam aspectos que estão 

fora do âmbito do estudo e que envolvem directrizes que orientam as instituições face 

à criação e posterior manutenção de um AE. 

Deste modo não foram tidos em conta aspectos relacionados com Assuntos 

administrativos, uma vez que estes estão relacionados com questões orçamentais e 

outras decisões a tomar na fase inicial da criação de iniciativas de e-Learning, que na 

UA já existem desde 1998.  

De igual modo os Serviços aos alunos não são também considerados, por estarem 

fora do âmbito do presente estudo. Neste estudo apenas o serviço que corporiza a 

estrutura de suporte ao e-Learning é alvo de análise. 

No modelo de Khan os Assuntos académicos abrangem a acreditação. Lynch, por 

outro lado, referencia um aspecto denominado por Acreditação. Desta situação 

resultará para o referencial proposto um único indicador, de abrangência semelhante 

ao que Khan refere – Assuntos Académicos. 

A variável Institucional é assim composta pelos indicadores:  

• Assuntos académicos – pretende-se conhecer quais as políticas que regem 

as iniciativas de e-Learning da UA; 

• Acompanhamento das tecnologias – o objectivo deste indicador é saber 

se na UA acompanham o evoluir das tecnologias, no que concerne ao  

e-Learning; 

• Pontos de resistência à mudança – como na UA as iniciativas de  

e-Learning já existem há alguns anos, pretende-se descobrir eventuais 

resistências à utilização da plataforma de e-Learning, quer por parte dos 

docentes, quer dos alunos. 
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4.2.2 Sistema de suporte 
A composição desta variável teve como base a dimensão Recursos de suporte do 

modelo de Khan e a categoria Sistema de suporte do modelo de Lynch. Estes autores 

focam aspectos relacionados com a criação de uma estrutura de suporte. Ambos dão 

ênfase aos serviços que esta deve prestar bem como aos recursos que deve 

disponibilizar.  

A variável Sistema de suporte tem como objectivos:  

• Perceber quais os serviços e recursos disponíveis para os actores do processo 

de ensino/aprendizagem; 

• Perceber como esta estrutura é percepcionada por esses actores (docentes e 

alunos);  

• Identificar como são avaliadas as sessões de formação prestadas pela 

estrutura de suporte;  

• Conhecer as necessidades sentidas pelos docentes na utilização da plataforma 

de e-Learning. 

 

Modelo de Khan Modelo de Lynch 

Dimensão Aspectos considerados Categoria Aspectos considerados 

Suporte on-line Suporte administrativo 

Suporte técnico 
Recursos de 

suporte Recursos Sistema de suporte 

Serviço de tutoria 

Tabela 7 – Sistema de suporte – dimensões/categorias dos modelos de Khan e Lynch  
 

Ambos os autores nos seus modelos referem aspectos que devem ser considerados 

para a criação de uma estrutura de suporte ao e-Learning. Como na UA existia já uma 

estrutura desse tipo, corporizada pela UOe-L, houve a necessidade de se adequarem 

esses aspectos à realidade existente.  

O Suporte on-line, referido por Khan é composto por dois sub-indicadores:  

• Suporte instrucional e de aconselhamento, que está relacionado com o apoio 

e orientação a prestar aos alunos de modo a os auxiliar no processo de 

ensino/aprendizagem; 

• Suporte técnico, que corresponde ao apoio aos docentes e alunos na 

utilização da plataforma de e-Learning. 

O sub-indicador Suporte instrucional e de aconselhamento apresentado por Khan não 

foi contemplado no referencial, por estar relacionado com serviços de tutoria, ou de 
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acompanhamento da aprendizagem. Este tipo de apoio existe na UA, mas está a cargo 

de outros gabinetes ou organismos que não a presente estrutura de suporte – UOe-L.  

Como tal no referencial proposto o indicador Suporte técnico, que também é referido 

por Lynch, substitui o Suporte on-line referido por Khan. 

De igual modo o aspecto Recursos não foi considerado, por estar relacionado com a 

acção do docente na disponibilização de conteúdos pedagógicos aos seus alunos. No 

entanto foi criado um indicador com o mesmo nome, mas que está relacionado com os 

documentos que a UOe-L disponibiliza a docentes e alunos, no auxílio à utilização que 

estes fazem da plataforma de e-Learning. 

Quanto aos aspectos apresentados por Lynch, não foram tidos em linha de conta o 

suporte administrativo e serviço de tutoria, pois estando relacionados com o 

aconselhamento dos alunos, livraria on-line, serviços de pesquisa on-line/biblioteca, 

caiem igualmente fora do âmbito deste estudo.  

Para o referencial proposto foram criados mais quatro indicadores, devido à 

necessidade de melhor se adequar esta variável à realidade existente na instituição: 

• Avaliação do suporte – a UOe-L disponibiliza, no seu âmbito de acção, aos 

actores do processo de ensino/aprendizagem um conjunto de recursos e 

serviços. É necessário conhecer como é que a acção da UOe-L é 

percepcionada por estes actores; 

• Avaliação da formação – a UOe-L disponibiliza aos docentes e alunos, 

sessões de formação para a utilização da plataforma de e-Learning, sendo 

assim necessário conhecer a opinião que estes utilizadores têm dessas 

sessões; 

• Utilização dos serviços – da panóplia de recursos e serviços 

disponibilizados pela UOe-L, torna-se necessário conhecer quais os mais 

utilizados pelos docentes e alunos; 

• Dificuldades sentidas – para se reconduzir a acção da UOe-L junto dos 

docentes, é necessário conhecer quais as dificuldades por eles sentidas. 

Os indicadores seguintes são os que constituem a variável Sistema de suporte, à 

luz dos objectivos previamente definidos para esta variável:  

• Suporte técnico – permite conhecer quais os serviços disponibilizados pela 

estrutura de suporte;  

• Recursos – pretende-se identificar quais os recursos disponibilizados pela 

estrutura de suporte para o auxílio na utilização da plataforma; 

• Avaliação do suporte – conhecer o modo como os serviços prestados pela 

UOe-L são avaliados pelos docentes e alunos; 
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• Avaliação da formação – conhecer como os docentes e alunos avaliam 

essas sessões de formação; 

• Utilização dos serviços – conhecer os serviços mais utilizados quer por 

docentes, quer por alunos e com que grau de eficácia estes serviços cumprem 

propósitos para os quais foram criados; 

• Dificuldades sentidas – conhecer as necessidades sentidas pelos docentes 

na utilização da plataforma de e-Learning. 

 

4.2.3 Tecnológica 
Os dois Autores, Khan e Lynch, referem que é necessário avaliar os aspectos 

relacionados com a tecnologia, sejam eles relacionados com o planeamento da infra-

estrutura, ou com as ferramentas utilizadas no sítio da disciplina. A variável 

Tecnológica apresenta-se como a combinação da dimensão Técnica do modelo de 

Khan com a categoria Selecção de ferramentas do modelo de Lynch. 

Com esta variável pretende-se:  

• Identificar o grau de evolução possível da plataforma de e-Learning da UA;  

• Entender como os docentes seleccionam as ferramentas que vão disponibilizar 

nos sítios das suas disciplinas. 

 

Modelo de Khan Modelo de Lynch 

Dimensão Aspectos considerados Categoria Aspectos considerados 

Infra-estrutura Definir tecnologia a usar 

Hardware Técnica 

Software 

Selecção de 
ferramentas Avaliar ferramentas 

Tabela 8 – Tecnológica – dimensões/categorias dos modelos de Khan e Lynch  
 

O aspecto Hardware, definido no modelo de Khan refere-se ao equipamento 

informático utilizado na infra-estrutura tecnológica de um AE. O aspecto Software está 

relacionado com as aplicações a utilizar na criação de conteúdos pedagógicos e com a 

própria plataforma de e-Learning. Ambos os aspectos estão assim relacionados com 

questões técnicas, quer da criação do AE, quer da gestão dos conteúdos pedagógicos 

utilizados nesse ambiente.  

Com este estudo pretende-se conhecer a forma como o AE é utilizado na 

implementação de sítios de disciplinas e não como este é implementado, sob um 
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ponto de vista técnico, ou mesmo como os conteúdos pedagógicos são aí geridos, 

como tal estes dois indicadores não foram contemplados no referencial proposto. 

De igual modo o aspecto Definir tecnologia a usar, referenciado por Lynch, também 

não consta do presente referencial, pois está relacionado com as decisões iniciais de 

escolha das ferramentas a utilizar como suporte ao processo de ensino/aprendizagem 

em e-Learning e, tal como já foi referido, o AE existente na UA data de 1998. 

A variável Tecnológica é composta pelos indicadores:  

• Infra-estrutura – baseia-se no indicador infra-estrutura34 proposto por Khan 

e com ele pretende-se perceber se a infra-estrutura tecnológica é escalável, 

se são efectuadas actualizações e qual a sua disponibilidade; 

• Ferramentas – na construção dos sítios das disciplinas os docentes devem 

analisar as ferramentas que têm ao seu dispor na plataforma e escolher as 

que melhor se adaptam à estratégia definida. Este indicador serve assim para 

compreender se os docentes levam a cabo alguma análise e selecção das 

ferramentas disponíveis nos sítios das disciplinas e conhecer quais as 

ferramentas mais utilizadas pelos docentes e alunos nos sítios das disciplinas. 

 

4.2.4 Planeamento curricular 
Tanto Khan como Lynch nos seus modelos focam certos aspectos que condicionam o 

planeamento dos sítios das disciplinas: conteúdos disponibilizados, público-alvo e 

estratégias utilizadas. A variável Planeamento curricular surge da junção da 

dimensão Pedagógica do modelo de Khan com as categorias Planeamento; Acesso e 

necessidades dos alunos do modelo de Lynch.  

A variável Planeamento curricular está intimamente relacionada com o trabalho 

efectuado pelo docente no planeamento e criação dos sítios das disciplinas. 

Pretende-se com esta variável:  

• Conhecer a diversidade de tipos e formatos de conteúdos utilizados pelos 

docentes nos sítios das suas disciplinas; 

• Identificar os múltiplos meios utilizados pelos docentes, na disseminação da 

informação;  

• Conhecer a organização dos conteúdos nos sítios das disciplinas; 

• Perceber se as necessidades dos alunos influenciam as estratégias e 

conteúdos utilizados pelos docentes nas suas disciplinas;  

                                                           
34 Um ambiente de e-Learning assenta numa infra-estrutura digital que deve ser: escalável, isto é, que 
permita a actualização para novas versões; sustentável, isto é, ser economicamente viável; e fiável, isto é, 
que não apresente falhas de funcionamento. 
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• Perceber se existe uma preocupação de definição de um período máximo para 

a resposta às solicitações (mensagens) dos alunos;  

• Identificar as estratégias de e-Learning utilizadas pelos docentes da UA.  

 

Modelo de Khan Modelo de Lynch 

Dimensão Aspectos considerados Categoria Aspectos considerados 

Análise de conteúdos 

Análise de audiências 

Acesso e 
necessidades dos 

alunos 

Conhecer as necessidades 
dos alunos 

Análise de objectivos Planear actividades 

Análise de meios 
Planeamento 

Planear tempo a empregar 
nas actividades 

Delinear actividades 

Estratégias de aprendizagem 

Desenho da 
interface 

Definir tipo de interacção 

Organização 

Pedagógica 

Estratégias mistas 
 

 

Tabela 9 – Planeamento curricular – dimensões/categorias dos modelos de Khan e Lynch  
 

Tal como foi referido na definição do problema e objectivo do presente estudo, as 

estratégias e pedagogias utilizadas pelos docentes nos sítios das disciplinas não são 

alvo de análise, pelo que na realização deste referencial não foram incluídos os 

seguintes aspectos do modelo de Khan:  

• Análise de objectivos – relacionado com a definição e redefinição dos 

objectivos no decurso do processo de ensino/aprendizagem;  

• Estratégias de aprendizagem – as pedagogias a utilizar no planeamento dos 

sítios das disciplinas;  

• Delinear actividades – relacionado com a definição e criação das actividades 

de ensino/aprendizagem.  

Pela mesma razão o aspecto Planear actividades, referido no modelo de Lynch, 

também não foi considerado no presente referencial. 

A variável Planeamento curricular é composta pelos seguintes indicadores: 

• Análise de conteúdos – com este indicador pretende-se conhecer o tipo e o 

formato dos conteúdos disponibilizados pelos docentes. Pretende-se também 

perceber se existem apoios para os alunos obterem o software necessário 

para a utilização destes conteúdos (por exemplo para a sua visualização e 

impressão); 
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• Análise dos meios – face à actual diversidade de meios para a divulgação 

de informação, a utilização de um sítio na WWW/Internet é apenas mais uma 

opção de entre as disponíveis. Procura-se assim conhecer se os docentes 

usam exclusivamente o sítio das suas disciplinas como meio de divulgação da 

informação ou se também utilizam meios alternativos, como fotocópias, CD’s, 

DVD’s ou outros; 

• Organização – nos sítios das disciplinas a organização dos conteúdos é algo 

de importante, pois permite aos docentes criarem estruturas de 

aprendizagem (linhas orientadoras), facilitando assim o processo de estudo 

dos alunos. Pretende-se com este indicador perceber se os docentes utilizam 

algum tipo de estrutura/organização para a disponibilização dos conteúdos; 

• Análise do público-alvo – estudar o público-alvo das disciplinas (os alunos) 

permite aos docentes adaptarem as estratégias e os conteúdos a utilizar. 

Torna-se assim importante saber se os docentes procuram conhecer as 

necessidades dos alunos e quais as expectativas destes últimos em relação à 

disciplina; 

• Planear o tempo a empregar na resposta aos alunos – a utilização de 

ferramentas de comunicação que possibilitam momentos de interacção entre 

docentes e alunos e entre os próprios alunos deve, de algum modo, ser alvo 

de uma calendarização com o objectivo de minimizar eventuais frustrações de 

docentes e alunos decorrentes de atrasos nas repostas a essa interacção. 

Este indicador tem como objectivo compreender se os docentes definem um 

período máximo para as respostas às interpelações colocadas pelos alunos 

aquando da utilização de ferramentas de comunicação; 

• Definir o tipo de interacção – com este indicador pretende-se saber se 

existe alguma interacção nos sítios das disciplinas (e caracterizá-la se for caso 

disso), ou se estes são utilizados apenas para a disponibilização de conteúdos. 

 

4.2.5 Desenho da interface 
Esta variável é composta pela união da dimensão e da categoria Desenho da 

interface referida pelos dois autores. O desenho da interface do sítio, a definição do 

estilo da sua navegação, a escolha das ferramentas aí disponibilizadas e a 

sensibilização para aspectos relacionados com a usabilidade/acessibilidade, são 

tópicos abordados nesta variável.  

Tal como foi referido anteriormente no caso deste último aspecto, apenas se tentou 

perceber se os docentes e alunos estão sensibilizados para as questões de usabilidade 
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e acessibilidade. O intuito não foi realizar, neste âmbito, qualquer tipo de avaliação 

aos sítios das disciplinas. 

Com a variável Desenho da interface pretende-se:  

• Conhecer a estrutura de navegação dos sítios das disciplinas existentes na 

plataforma de e-Learning da UA;  

• Perceber qual a sensibilidade dos utilizadores para aspectos relacionados com 

a usabilidade e acessibilidade dos conteúdos;  

• Conhecer as pesquisas efectuadas pelos docentes como auxílio e fonte 

inspiradora do planeamento dos sítios das suas disciplinas.  

O desenho da interface dos sítios das disciplinas está fortemente condicionado pelo 

baixo grau de flexibilidade que a plataforma de e-Learning apresenta neste domínio. 

Foi por isso que não se apresentou como objectivo o conhecer o desenho da interface 

dos sítios das disciplinas, uma vez que o docente tem uma reduzida autonomia nessa 

definição. 

 

Modelo de Khan Modelo de Lynch 

Dimensão Aspectos considerados Categoria Aspectos considerados 

Desenho da página e do sítio 

Desenho do conteúdo 

Desenho da 
interface 

Pesquisa de disciplinas já 
existentes 

Navegação 

Acessibilidade 

Desenho da 
interface 

Teste de usabilidade 

  

Tabela 10 – Desenho da interface – dimensões/categorias dos modelos de Khan e Lynch  
 
 

O aspecto Desenho do conteúdo definido no modelo de Khan, foca questões que 

estão relacionadas com o modo como os conteúdos são elaborados, isto é, se são 

seguidos os objectivos definidos pelos docentes e se os conteúdos são claros ou de 

fácil leitura. Estes aspectos estão relacionados com as práticas lectivas dos docentes, 

que para o presente estudo não são relevantes. Como tal o indicador desenho do 

conteúdo não foi incluído no presente referencial. 

A variável Desenho da interface é composta pelos seguintes indicadores:  

• Desenho da página, navegação e usabilidade – a funcionalidade, a forma 

como o sítio está organizado e a facilidade de navegação são aspectos muito 

importantes na criação de um sítio numa plataforma de e-Learning, de modo 

a criar uma envolvente organizada e de fácil utilização, que ajude os alunos a 

não se sentirem perdidos nem desmotivados. Devido à natureza e 
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importância dos aspectos aqui focados, pretendeu-se identificar se os 

docentes procuram ter em atenção estes aspectos; 

• Acessibilidade – procura-se com este indicador saber se os docentes estão 

sensibilizados para os aspectos relacionados com o acesso aos conteúdos aí 

existentes, por parte de alunos com necessidades especiais; 

• Pesquisa de disciplinas já existentes – na criação dos sítios das suas 

disciplinas os docentes podem procurar outros sítios de disciplinas afins, de 

modo a retirarem daí ideias. Através desta procura podem identificar-se 

pontos fracos, pontos fortes e funcionalidades a utilizar. Este indicador 

permite saber se os docentes procuram conhecer o que outros docentes 

fazem nos sítios das suas disciplinas. 

 

4.2.6 Avaliação 
Um aspecto muito importante no processo de ensino/aprendizagem é a avaliação. 

Tendencialmente esta centraliza-se no aluno. Os dois autores alertam para a 

necessidade de se avaliar, para além do aluno, a prestação dos docentes, o sítio da 

disciplina, os conteúdos aí disponibilizados e o próprio AE.  

O objectivo desta variável é saber se os docentes utilizam a plataforma de  

e-Learning quando fazem a avaliação: da sua prestação; da aprendizagem do aluno; 

do sítio da disciplina. 

 

Modelo de Khan Modelo de Lynch 

Dimensão Aspectos considerados Categoria Aspectos considerados 

Avaliação do aluno Avaliação do processo de 
desenvolvimento dos conteúdos 
e-Learning 

Avaliação 
Avaliação do programa 

Avaliação do ambiente de  
e-Learning 

Avaliação do enquadramento do 
ambiente e-Learning e das 
iniciativas de e-Learning aí 
desenvolvidas 

Avaliação 

Avaliação dos alunos 

  

Tabela 11 – Avaliação – dimensões/categorias dos modelos de Khan e Lynch  
 

Do presente referencial não faz parte o aspecto Avaliação do processo de 

desenvolvimento de conteúdos e-Learning, pois Khan refere que o objectivo deste 
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aspecto é avaliar o processo de desenvolvimento de conteúdos pedagógicos. Tal como 

referido na definição do problema e objectivo do presente estudo, a gestão dos 

conteúdos pedagógicos está fora desse âmbito.  

O aspecto Avaliação do programa, referido por Lynch subdivide-se em: 

• Avaliação do conteúdo – apreciação do processo de desenvolvimento dos 

conteúdos pedagógicos; 

• Avaliação do docente – permitir aos alunos avaliar o desempenho dos seus 

docentes; 

Pela mesma razão que o aspecto Avaliação do processo de desenvolvimento de 

conteúdos e-Learning, não foi considerado para o referencial, a Avaliação do conteúdo 

apresentado por Lynch, também não o foi. 

O segundo aspecto referido por Lynch – Avaliação dos docentes, foi considerado no 

referencial proposto, por se achar que os docentes devem conhecer o que os alunos 

pensam sobre a sua prestação. 

A Avaliação do ambiente de e-Learning, referido por Khan é um aspecto que abarca 

uma avaliação muito abrangente, que no presente referencial vai sendo feita nas 

diversas variáveis. Optou-se assim por se focar apenas um dos aspectos apresentados, 

que é a Avaliação do sítio da disciplina, constituindo-se este como um indicador. 

O aspecto Avaliação do enquadramento institucional do AE e das iniciativas de  

e-Learning aí desenvolvidas, não foi considerado, pois este relaciona-se com a 

avaliação de todos os serviços disponibilizados pela instituição e que envolvem o AE. 

Neste estudo apenas se pretende avaliar a estrutura de suporte ao e-Learning –  

UOe-L, e esta avaliação foi já considerada na variável Sistema de suporte. 

A variável Avaliação é constituída pelos seguintes indicadores:  

• Avaliação dos alunos – pretende-se identificar se os docentes utilizam as 

ferramentas disponíveis nos sítios das disciplinas para avaliar o desempenho 

dos alunos, ou se em alternativa esta avaliação é ainda efectuada de uma 

forma tradicional (por exemplo utilizando exames escritos); 

• Avaliação do docente – pretende-se saber se os docentes têm por hábito 

utilizar as ferramentas de avaliação disponíveis nos sítios de disciplinas para 

permitirem que os alunos avaliem o seu desempenho; 

• Avaliação do sítio da disciplina – a inexistência de “receitas” para a 

criação de sítios de disciplinas leva a que cada docente crie o seu sítio, de 

acordo com uma estratégia/estilo próprio, acarretando por vezes o facto dos 

sítios daí resultantes serem pouco intuitivos e de estrutura complexa, 

dificultando-se assim a aprendizagem dos alunos. Este indicador permite 
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conhecer se os docentes utilizam as funcionalidades existentes no sítio da 

disciplina para permitirem aos alunos avaliar os sítios das disciplinas. 

 

4.2.7 Ética 
Khan no seu modelo refere a dimensão Ética como sendo a que trata de aspectos 

sociais, demográficos e de direitos de autor. Lynch refere também os direitos de autor 

na categoria Outros aspectos. A variável Ética surge assim da junção da dimensão 

Ética de Khan, com a categoria Outros aspectos de Lynch. 

Um dos propósitos do e-Learning é permitir um ensino/aprendizagem distribuído 

geograficamente, pressupondo-se, assim, que diferentes pessoas em zonas distintas 

possam frequentar uma mesma disciplina.  

Com a variável Ética pretende-se conhecer quais as atitudes dos actores do 

processo de ensino/aprendizagem face:  

• À adaptação dos conteúdos disponibilizados nos sítios das disciplinas a alunos 

de diferentes países;  

• À linguagem a utilizar nas ferramentas de comunicação;  

• Aos aspectos de natureza legal e de direitos de autor. 

 

Modelo de Khan Modelo de Lynch 

Dimensão Aspectos considerados Categoria Aspectos considerados 

Influência política e social Outros aspectos Direitos de autor 

Diversidade cultural  

Diversidade geográfica 

Diversidade de alunos 

Info exclusão (Digital divide) 

Etiqueta 

Ética 

Aspectos legais (direitos de 
autor e plágio 

  

Tabela 12 – Ética – dimensões/categorias dos modelos de Khan e Lynch  
 

Os aspectos relacionados com a Influência política e social não são relevantes para o 

presente estudo, pois não se pretende conhecer quais as influências sociais ou 

políticas que preponderam os docentes na criação dos sítios das disciplinas e dos 

respectivos conteúdos pedagógicos aí disponibilizados.  

Khan refere no aspecto Diversidade geográfica questões que não estão patentes na 

realidade da UA, isto porque os sítios das disciplinas são, na sua maioria utilizados 

79 



 

como complemento às aulas presenciais (a excepção são os cursos que utilizam 

estratégias mistas, mas cuja diversidade geográfica não abarca diferentes países), 

assim sendo aspecto não é incluído no referencial do presente estudo. 

No modelo de Khan o aspecto Diversidade de alunos está relacionado com a 

possibilidade que o docente tem em permitir aos alunos múltiplos estilos de 

aprendizagem nos sítios das suas disciplinas. Tal como foi referido na definição do 

problema e objectivo, as estratégias utilizadas pelos docentes na leccionação das suas 

disciplinas não fazem parte do âmbito do presente estudo. Como tal este aspecto não 

foi considerado para o referencial proposto. 

A UA disponibiliza aos seus alunos salas de estudo e laboratórios equipados com 

computadores e acesso à WWW/Internet, entre outros equipamentos informáticos. 

Khan no seu modelo refere, no aspecto Info exclusão (Digital divide), a existência 

entre alunos de um fosso de acesso à tecnologia necessária para uma utilização 

efectiva de um AE. Dado que a maioria dos cursos são ministrados em regimes 

presenciais, sendo a plataforma de e-Learning utilizada maioritariamente em 

estratégias de complemento às aulas presenciais, os alunos deslocam-se à UA, 

podendo aqui aceder aos sítios das disciplinas sem qualquer dificuldade, utilizando 

para tal as referidas salas de estudo ou laboratórios. Os alunos dos cursos que 

utilizam estratégias mistas, são previamente alertados para a necessidade de 

possuírem um computador e ligação à WWW/Internet, para acederem aos sítios das 

disciplinas, no entanto podem também utilizar as salas de estudo e laboratórios 

mencionados. Face a esta realidade e como da análise documental efectuada não 

foram encontrados indícios que apontassem para casos de info exclusão, este aspecto 

não foi considerado no referencial proposto. 

Lynch no seu modelo faz referência aos Direitos de autor. Khan também os 

referencia em Aspectos legais. Sendo este último mais abrangente, já que para além 

dos direitos de autor foca também o plágio, optou-se pela sua inclusão no referencial 

deste estudo. 

A variável Ética é constituída pelos seguintes indicadores: 

• Diversidade cultural – a utilização de plataformas de e-Learning permite às 

instituições chegarem a várias pessoas em diversos locais do mundo. Tendo 

isto em mente, os docentes devem preocupar-se com as diferentes origens 

dos seus alunos. No caso da UA existe uma grande afluência de alunos de 

Erasmus, que tal como os outros alunos utilizam a plataforma de e-Learning 

desta instituição. Com este indicador pretende-se conhecer se os docentes 

estão sensibilizados para essa realidade; 
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• Etiqueta – Khan defende a existência de um guia que oriente os alunos na 

utilização de uma linguagem própria aquando da interacção através de 

ferramentas de comunicação num sítio de disciplina. Com este indicador 

pretende-se saber se os docentes definem algum guia que oriente os alunos 

no estilo de linguagem a utilizar nessas ferramentas; 

• Aspectos legais – os aspectos legais referidos por Khan focam-se na 

existência de um regulamento que oriente e alerte os docentes e alunos para 

questões como o plágio e direitos de autor. O propósito deste indicador é 

saber se os docentes e alunos se preocupam com questões de direitos de 

autor aquando da criação de conteúdos pedagógicos ou trabalhos e se na UA 

existem algumas directivas quanto a esses mesmos direitos e à ocorrência de 

plágio. 

 

4.2.8 Gestão 
A variável Gestão surge apenas referida no modelo de Khan. Neste modelo esta 

dimensão abrange todos os aspectos relacionados com o processo de desenvolvimento 

de conteúdos pedagógicos e com a manutenção do sítio da disciplina.  

Os objectivos da variável Gestão são:  

• Identificar o modo como é efectuada a gestão dos sítios das disciplinas;  

• Identificar o grau de autonomia dos docentes, na gestão desses mesmos 

sítios face à estrutura de suporte ao e-Learning. 

 

Modelo de Khan Modelo de Lynch 

Dimensão Aspectos considerados Categoria Aspectos considerados 

Gerir o processo de 
desenvolvimento de conteúdos Gestão 

Gerir o sítio da disciplina 

  

Tabela 13 – Gestão – dimensões/categorias dos modelos de Khan e Lynch 
 

A Gestão dos processos de desenvolvimento de conteúdos não é tida em linha de 

conta no presente referencial, pois não é objectivo deste estudo conhecer como são 

geridos os conteúdos que os docentes colocam nos sítios das suas disciplinas. 

Para o referencial o indicador que será tido em conta é Gestão do sítio da 

disciplina. Pretende-se com este indicador conhecer o modo como os docentes da UA 

fazem a administração dos sítios das suas disciplinas e saber qual o grau de 

autonomia face à estrutura de suporte ao e-Learning existente nesta instituição. 
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4.3 Indicadores e questões 
No referencial proposto cada um dos indicadores definidos esteve na base de uma ou 

mais questões a incluir nos instrumentos utilizados para a recolha de dados. No anexo 

G apresentam-se várias tabelas organizadas por variável, onde é possível observar-se 

para cada indicador as questões que foram elaboradas e os instrumentos onde estas 

se incluem. No caso de perguntas fechadas, as respectivas hipóteses de resposta são 

também indicadas. 

 

4.4 Sumário 
Na criação do referencial deste estudo os modelos de Khan e de Lynch serviram 

como linhas de orientação. Foi com base neles que se criaram as variáveis e 

indicadores do referencial proposto. 

Tal como nos modelos apresentados o referencial é também composto por oito 

variáveis: Institucional; Sistema de suporte; Tecnológica; Planeamento curricular; 

Desenho da interface; Avaliação; Ética; e Gestão.  

Estas variáveis resultam da sistematização das dimensões do modelo de Khan com 

as categorias apresentadas por Lynch. 

Todas estas variáveis foram apresentadas ao longo deste capítulo, de acordo com 

duas realidades, uma primeira relacionada com o processo de criação de um AE e uma 

segunda relacionada com o planeamento dos sítios das disciplinas a disponibilizar 

nesse ambiente. Existe uma das variáveis, a Tecnológica, que faz a ligação entre 

essas duas realidades. 

Na tabela seguinte apresenta-se um resumo do referencial proposto, com as 

variáveis, indicadores e respectivos objectivos. 

 

Variável Indicador Objectivos 

Assuntos académicos Conhecer quais as políticas que regem as iniciativas de  
e-Learning da UA. 

Acompanhamento das 
tecnologias 

Saber se na UA acompanham o evoluir das tecnologias, no que 
concerne ao  
e-Learning. 

Institucional 

Pontos de resistência à 
mudança 

Descobrir eventuais resistências à utilização da plataforma de 
e-Learning, quer por parte dos docentes, quer dos alunos. 

Suporte técnico Conhecer quais os serviços disponibilizados pela estrutura de 
suporte. 

Recursos Identificar quais os recursos disponibilizados pela estrutura de 
suporte. 

Avaliação do suporte Conhecer o modo como os serviços prestados pela UOe-L são 
avaliados pelos docentes e alunos. 

Sistema de 
suporte 

Avaliação da formação Conhecer como os docentes e alunos avaliam as sessões de 
formação levadas a cabo pela UOe-L. 
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Utilização dos serviços Conhecer os serviços mais utilizados quer por docentes, quer 
por alunos e com que grau de eficácia estes serviços cumprem 
propósitos para os quais foram criados. 

Dificuldades sentidas Conhecer as necessidades sentidas pelos docentes na 
utilização da plataforma de e-Learning. 

Infra-estrutura Perceber se a infra-estrutura tecnológica é escalável, se são 
efectuadas actualizações e qual a sua disponibilidade. 

Tecnológica 

Ferramentas Compreender se os docentes levam a cabo alguma análise e 
selecção das ferramentas disponíveis nos sítios das disciplinas 
e conhecer quais as ferramentas mais utilizadas pelos 
docentes e alunos nos sítios das disciplinas. 

Análise de conteúdos Conhecer o tipo e o formato dos conteúdos disponibilizados 
pelos docentes;  

Perceber se existem apoios para os alunos obterem o software 
necessário para a utilização destes conteúdos. 

Análise dos meios Conhecer se os docentes usam exclusivamente o sítio das suas 
disciplinas como meio de divulgação da informação ou se 
também utilizam meios alternativos, como fotocópias, CD’s, 
DVD’s ou outros 

Organização Perceber se os docentes utilizam algum tipo de 
estrutura/organização para a disponibilização dos conteúdos. 

Análise do público-alvo Saber se os docentes procuram conhecer as necessidades dos 
alunos e quais as expectativas destes últimos em relação à 
disciplina. 

Planear o tempo a 
empregar na resposta aos 
alunos 

Compreender se os docentes definem um período máximo 
para as respostas às interpelações colocadas pelos alunos 
aquando da utilização de ferramentas de comunicação. 

Planeamento 
curricular 

Definir o tipo de 
interacção 

Saber se existe alguma interacção nos sítios das disciplinas, ou 
se estes são utilizados apenas para a disponibilização de 
conteúdos. 

Desenho da página, 
navegação e usabilidade 

Conhecer como estão implementadas as interfaces dos sítios 
das disciplinas. 

Acessibilidade Saber se os docentes estão sensibilizados para os aspectos 
relacionados com as necessidades especiais de alguns alunos. 

Desenho da 
interface 

Pesquisa de disciplinas já 
existentes 

Saber se os docentes procuram conhecer o que outros 
docentes fazem nos sítios das suas disciplinas. 

Avaliação dos alunos Identificar se os docentes utilizam as ferramentas disponíveis 
nos sítios das disciplinas para avaliar os alunos. 

Avaliação do docente Perceber se os docentes utilizam as ferramentas disponíveis 
nos sítios das disciplinas para avaliarem o seu desempenho. 

Avaliação 

Avaliação do sítio da 
disciplina 

Conhecer se os docentes utilizam as ferramentas disponíveis 
nos sítios das disciplinas para os avaliarem. 

Diversidade cultural Conhecer se os docentes estão sensibilizados em adaptar os 
conteúdos para alunos de outras culturas (por exemplo a 
língua). 

Etiqueta Saber se os docentes definem um guia que oriente os alunos 
no estilo de linguagem a usar quando interagem utilizando as 
ferramentas de comunicação. 

Ética 

Aspectos legais Saber se os docentes e alunos se preocupam com as questões 
de direitos de autor; 

Saber se na UA existem regulamentos relativos aos direitos de 
autor e ao plágio. 

Gestão Gestão do sítio da 
disciplina 

Conhecer o modo como os docentes fazem a gestão dos sítios 
das suas disciplinas. 

Tabela 14 – Resumo das variáveis, dos indicadores e objectivos do referencial proposto 
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5 Apresentação de dados e análise de resultados 
 

5.1 Introdução 
O presente capítulo segue as etapas Apresentação dos dados e Análise e 

interpretação dos resultados, do método estatístico para a resolução de problemas 

apresentado por Reis35, isto é, inicialmente procura-se apresentar os dados obtidos, 

utilizando para isso tabelas de frequência, gráficos ou medidas de localização e 

dispersão. Posteriormente efectua-se a análise e interpretação dos resultados 

deduzidos dos dados previamente apresentados. 

A apresentação dos dados e análise dos resultados foi dividida em duas partes. A 

primeira centra-se nas amostras e na sua caracterização. A segunda foca o que se 

conseguiu obter, a partir dos dados recolhidos nas respostas às questões, originadas 

pelos indicadores e variáveis do referencial proposto.  

 

5.2 Caracterização das amostras 
A caracterização das amostras segue a ordem pela qual estas foram apresentadas 

anteriormente36, ou seja primeiro a dos Docentes, seguindo-se a caracterização da 

amostra dos Alunos e finalmente a dos Sítios de disciplinas. 

 

5.2.1 Docentes 
Tal como referido anteriormente nem todos os docentes que estavam inscritos na 

plataforma de e-Learning da UA acederam a responder ao questionário efectuado. Dos 

870 docentes apenas 93 foram inquiridos, ou seja 10,69% da população Docentes. 

Na tabela seguinte pode ser visualizada a distribuição da população e da respectiva 

amostra de Docentes, por Departamentos, Escolas Superiores, Secções Autónomas e 

Instituto Superior37.  

                                                           
35 Informação detalhada no sub-capítulo 3.4 – Tratamento de dados. 
36 Tal como consta no sub-capítulo 3.2 – Selecção da população. 
37 No Anexo H.1 – Amostra docentes, pode ser visualizado um gráfico ilustrativo desta distribuição. 

85 



 

Departamentos, Secções Autónomas
Escolas Superiores

Instituto
População Amostra

Aveiro-Norte 1 1

Biologia 39 2

Comunicação e Arte 56 9

Centro de Formação de Professores 3 0

Secção Autónoma de Engenharia Civil 20 4

Secção Autónoma de Ciências da Saúde 1 0

Secção Autónoma de Ciências Sociais Jurídicas e Políticas 21 3

Cerâmica e Vidro 19 0

Ambiente e Ordenamento 29 3

Ciências da Educação 24 3

Electrónica e Telecomunicações 90 9

Línguas e Culturas 39 4

Química 60 4

Didáctica e Tecnologia Educativa 37 6

Economia, Gestão e Engenharia Industrial 51 10

Escola Superior de Saúde 5 0

Escola Superior de Tecnologia e Gestão 37 8

Física 59 4

Geociências 16 3

Instituto Superior de Contabilidade e Administração 85 11

Matemática 79 5

Mecânica 29 4

Outros organismos internos ou externos à UA 70 0

Total 870 93
 

Tabela 15 – Distribuição da população e amostra de Docentes 
 

Os docentes dos departamentos de: Electrónica e Telecomunicações; Comunicação e 

Arte; Economia, Gestão e Engenharia Industrial; o Instituto Superior de Contabilidade 

e Administração e a Escola Superior de Tecnologia e Gestão foram os que mais 

acederam em participar na recolha de dados.  

A tabela seguinte pretende caracterizar a amostra Docentes quanto à sua 

experiência de docência no ensino superior e quanto à experiência de utilização de 

uma plataforma de e-Learning na docência: 
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<1 ano 1 ano 2 anos 3 anos 4 anos 5 anos >5 anos Frequência %

<1 ano 1 0 0 0 0 0 0 1 1,10%

1 ano 1 0 0 0 0 0 0 1 1,10%

2 anos 1 3 1 0 0 0 0 5 5,40%

3 anos 0 0 2 3 0 0 0 5 5,40%

4 anos 0 0 2 2 1 0 0 5 5,40%

5 anos 0 2 0 2 0 0 0 4 4,30%

>5 anos 8 3 13 22 11 9 6 72 77,40%

Frequência 11 8 18 29 12 9 6 93

% 11,80% 8,60% 19,40% 31,20% 12,90% 9,70% 6,50% 100,00%

Total

 

Total

Experiência 
de docência 
no Ensino 
Superior 

 
Experiência de utilização de uma plataforma de 

e-Learning na docência

 
Tabela 16 – Experiência de docência / Uso de plataformas de e-Learning 

 

Dos docentes da amostra 77,40% têm uma experiência de docência no ensino 

superior maior do que 5 anos. 

A tabela seguinte apresenta as medidas de localização e dispersão, relativamente à 

experiência de docência no ensino superior e à experiência de utilização de uma 

plataforma de e-Learning na docência. 

Média Mediana Desvio Padrão

Experiência de docência no ensino 
superior

6,35 7,00 1,36

Experiência de utilização de uma 
plataforma de e-Learning na docência

3,80 4,00 1,64

Esquema de codificação: 1: < 1 ano | 2: 1 ano | 3: 2 anos | 4: 3 anos | 5: 4 anos | 6: 5 anos 
 

Tabela 17 – Medidas de dispersão e localização da amostra de Docentes 
 
 

Quanto à experiência de utilização duma plataforma de e-Learning na docência, de 

acordo com a mediana – 4,00, situa-se nos 3 anos, não coincidindo por isso, com a 

experiência de docência no ensino superior, que se localiza, pela mesma medida, nos 

mais de 5 anos. Existe assim um desfasamento temporal na adopção duma plataforma 

de e-Learning como instrumento de auxílio à docência. 

Os valores encontrados para a amostra dos docentes, revelam entre os elementos da 

amostra, uma experiência adquirida, tanto na docência no ensino superior, como na 

utilização duma plataforma de e-Learning. 
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5.2.2 Alunos 
Dos 5072 alunos inscritos nos sítios das disciplinas observados, apenas 508 

aceitaram responder ao questionário, ou seja 10,01% da população de Alunos. 

Na tabela seguinte pode ser visualizada a distribuição da população e da amostra de 

Alunos, distribuída por Departamentos, Escolas Superiores, Secções Autónomas, 

Instituto Superior38.   

 

Departamentos, Secções Autónomas
Escolas Superiores

Instituto
População Amostra

Aveiro-Norte 7 2

Biologia 35 2

Comunicação e Arte 107 12

Centro de Formação de Professores 3 0

Secção Autónoma de Engenharia Civil 32 1

Secção Autónoma de Ciências da Saúde 15 4

Secção Autónoma de Ciências Sociais Jurídicas e Políticas 89 5

Cerâmica e Vidro 48 0

Ambiente e Ordenamento 58 6

Ciências da Educação 35 1

Electrónica e Telecomunicações 91 15

Línguas e Culturas 111 10

Química 89 7

Didáctica e Tecnologia Educativa 76 9

Economia, Gestão e Engenharia Industrial 86 14

Escola Superior de Saúde 2 0

Escola Superior de Tecnologia e Gestão 72 15

Física 103 5

Geociências 29 9

Instituto Superior de Contabilidade e Administração 191 11

Matemática 32 5

Mecânica 45 4

Total 1356 137
 

Tabela 18 – Alunos: População versus Amostra 
 

Os alunos dos departamentos de: Electrónica e Telecomunicações; Economia, Gestão 

e Engenharia Industrial; Comunicação e Arte; Química; Física, foram os que mais 

participaram no processo de recolha de dados.  

Tal como foi efectuado para a amostra Docentes, procurou-se caracterizar a 

amostra Alunos, em termos de antiguidade, quanto ao estudo no ensino superior e 

                                                           
38 No Anexo H.2 – Amostra alunos, pode ser visualizado um gráfico ilustrativo desta distribuição 
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quanto à frequência de disciplinas que utilizam a plataforma de e-Learning da UA. A 

tabela seguinte reflecte os dados obtidos: 

 

  

<1 ano 1 ano 2 anos 3 anos 4 anos 5 anos >5 anos NR Frequência %

<1 ano 90 0 0 0 0 0 0 1 91 17,90%

1 ano 1 26 0 0 0 0 0 0 27 5,30%

2 anos 6 7 54 0 0 0 0 2 69 13,60%

3 anos 0 2 19 65 0 0 0 1 87 17,10%

4 anos 0 1 7 9 60 0 0 0 77 15,20%

5 anos 4 2 7 14 4 25 0 2 58 11,40%

>5 anos 2 2 13 29 18 9 22 2 97 19,10%

NR 0 0 1 0 0 0 0 1 2 0,40%

Frequência 103 40 101 117 82 34 22 9 508

% 20,30% 7,90% 19,90% 23,00% 16,10% 6,70% 4,30% 1,80% 100,00%

Há quantos anos frequenta disciplinas que utilizam a plataforma 
de e-Learning da UA

Há quantos 
anos estuda 
no ensino 
superior

Total

Total
 

Tabela 19 – Anos de estudo / Uso de plataformas de e-Learning 
 

Ao nível de antiguidade quanto ao tempo de estudo no ensino superior a amostra 

Alunos revela-se bastante distribuída pelos vários anos considerados. 

A tabela seguinte apresenta as medidas de localização e dispersão, relativamente à 

antiguidade de estudo no ensino superior e à antiguidade de frequência de disciplinas 

que utilizam uma plataforma de e-Learning na docência. 

 

Média Mediana Desvio Padrão

Há quantos anos estuda no ensino superior 4,19 4,00 2,09

Há quantos anos frequenta disciplinas que 
utilizam a plataforma de e-Learning da UA

3,55 4,00 1,85

Esquema de codificação: 1: < 1 ano | 2: 1 ano | 3: 2 anos | 4: 3 anos | 5: 4 anos | 6: 5 anos | 7:  
 

Tabela 20 – Medidas de dispersão e localização da amostra de Alunos 
 

De acordo com a mediana, a maior parte dos alunos inquiridos estuda no ensino 

superior há 3 anos e tem uma experiência de utilização da plataforma de e-Learning 

da UA, também de 3 anos.  

Aqui não se verifica o desfasamento temporal observado na amostra Docentes. É 

uma amostra que revela alguma experiência na utilização da plataforma de e-Learning. 

 

 

89 



 

5.2.3 Sítios de disciplinas 
Tal como referido em selecção da população e amostra dos 1356 sítios de disciplinas 

existentes na plataforma de e-Learning foram observadas 137, ou seja 10,10% da 

população de Sítios de disciplinas. 

Na tabela seguinte pode ser visualizada a distribuição da população e da amostra dos 

Sítios de disciplinas, por Departamentos, Escolas Superiores, Secções Autónomas e 

Instituto Superior39.  

Departamentos / Escolas Superiores
Secções Autónomas / Institutos Superiores

População Amostra

Aveiro-Norte 7 2

Biologia 35 2

Comunicação e Arte 107 12

Centro de Formação de Professores 3 0

Secção Autónoma de Engenharia Civil 32 1

Secção Autónoma de Ciências da Saúde 15 4

Secção Autónoma de Ciências Sociais Jurídicas e Políticas 89 5

Cerâmica e Vidro 48 0

Ambiente e Ordenamento 58 6

Ciências da Educação 35 1

Electrónica e Telecomunicações 91 15

Línguas e Culturas 111 10

Química 89 7

Didáctica e Tecnologia Educativa 76 9

Economia, Gestão e Engenharia Industrial 86 14

Escola Superior de Saúde 2 0

Escola Superior de Tecnologia e Gestão 72 15

Física 103 5

Geociências 29 9

Instituto Superior de Contabilidade e Administração 191 11

Matemática 32 5

Mecânica 45 4

Total 1356 137
 

Tabela 21 – Sítios das disciplinas: População versus Amostra 
 
 

Os sítios de disciplina mais observados pertenciam aos departamentos de Electrónica 

e Telecomunicações, de Economia, Gestão e Engenharia Industrial, de Comunicação e 

Arte, à Escola Superior de Tecnologia de Gestão e ao Instituto Superior de 

Contabilidade e Administração. Esta amostra reflecte a amostra Docentes. 

 

                                                           
39  No Anexo H.3 – Amostra Sítios de disciplinas, pode ser visualizado um gráfico ilustrativo desta 
distribuição 
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5.3 Apresentação das variáveis 
A apresentação das variáveis é efectuada utilizando a mesma ordem pela qual foram 

expostas as variáveis e respectivos indicadores no referencial utilizado neste estudo: 

• Institucional; 

• Sistema de suporte; 

• Tecnológica; 

• Planeamento curricular; 

• Desenho da interface; 

• Avaliação; 

• Ética; 

• Gestão; 

 

5.3.1 Institucional 
A variável institucional está relacionada com os factores que orientam as iniciativas 

de e-Learning. Para o presente estudo apenas os aspectos relacionados com a gestão 

do AE, foram considerados, uma vez que na UA este ambiente já existia desde 

Outubro de 1998. 

A tabela seguinte relembra para a variável Institucional os seus indicadores e os 

objectivos que para estes foram definidos. 

 

Variável Indicador Objectivos 

Assuntos académicos Conhecer quais as políticas que regem as iniciativas de 
e-Learning da UA. 

Acompanhamento das 
tecnologias 

Saber se na UA acompanham o evoluir das 
tecnologias, no que concerne ao  
e-Learning. 

Institucional 

Pontos de resistência à 
mudança 

Descobrir eventuais resistências à utilização da 
plataforma de e-Learning, quer por parte dos 
docentes, quer dos alunos. 

Tabela 22 – Variável Institucional 
 

Para cada um destes indicadores apresentam-se os dados obtidos e a análise dos 

resultados daí derivados. 
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5.3.1.1 Assuntos académicos 
No questionário efectuado ao gestor estratégico ficou-se a conhecer as políticas que 

regem as iniciativas de e-Learning na UA. Após uma análise ao conteúdo desse 

questionário as ideias chave transmitidas são as seguintes: 

• Os principais objectivos das iniciativas de e-Learning na UA são: “fomentar o 

uso das tecnologias como forma de melhorar as condições de 

ensino/aprendizagem para docentes e alunos; desenvolver soluções de tipo 

blended-learning para pós-graduações de forma a criar melhores condições 

para a frequência por profissionais”; 

• A acreditação não se aplica à realidade da UA, pois não existe qualquer 

formalidade para os cursos/disciplinas que são leccionados com o auxílio da 

plataforma de e-Learning; 

• Necessidade de existir uma política institucional mais forte ao nível das 

iniciativas de e-Learning, que as promova junto dos docentes e alunos; 

• Preocupação em disponibilizar aos docentes e alunos uma estrutura de 

suporte de qualidade, que os auxilie na utilização da plataforma de e-Learning; 

• A estratégia para a utilização da plataforma de e-Learning é maioritariamente 

no sentido de complementar as práticas “tradicionais” já existentes; 

• A contribuição das iniciativas de e-Learning traduz-se numa flexibilização do 

processo de ensino/aprendizagem;  

Em suma, existe na UA uma preocupação em fomentar a utilização da plataforma de 

e-Learning como complemento às aulas presenciais, já que é esta a estratégia traçada 

pela instituição, para assim flexibilizar e melhorar o processo de ensino/aprendizagem. 

Existem políticas para as iniciativas de e-Learning, mas que deveriam ser ainda mais 

institucionalizadas, estimulando desse modo uma utilização massiva e profunda, por 

parte de docentes e alunos do AE existente.  

Uma das preocupações da instituição centra-se em apoiar os docentes e alunos na 

utilização da plataforma de e-Learning e para isso, disponibilizou-se desde o primeiro 

momento uma estrutura de suporte. 

 

5.3.1.2 Acompanhamento das tecnologias 
O acompanhamento das tecnologias é uma questão com a qual o gestor estratégico 

e o técnico da UOe-L se preocupam. Ambos estão conscientes da necessidade de se 

estar atento aos desenvolvimentos que as tecnologias e respectivas aplicações nesta 

área estão a ter. 
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Quanto à política de gestão, são apontadas algumas lacunas que se prendem com o 

excesso de burocracia e uma falta de agilidade nos processos de comunicação entre a  

UOe-L e o CICUA. Estas duas unidades funcionais colaboram na gestão da plataforma 

de e-Learning, sendo a gestão da infra-estrutura tecnológica assegurada pelo CICUA e 

a gestão operacional do serviço de e-Learning efectuada pela UOe-L.  

 

5.3.1.3 Pontos de resistência à mudança 
De acordo com o ponto de vista do técnico da UOe-L, neste momento na UA a maior 

parte dos docentes utiliza a plataforma de e-Learning como meio de complemento às 

aulas presenciais.  

Não existe resistência à utilização, são os docentes que de forma espontânea 

contactam a UOe-L com o intuito de criarem novos sítios de disciplinas. 

Como os docentes têm a liberdade para configurarem os sítios das suas disciplinas, 

utilizando a estratégia que pretendem, sentem-se assim mais à vontade para utilizar a 

plataforma de e-Learning. 

Existem docentes que apenas disponibilizam conteúdos para os alunos e docentes 

que para além disso, elaboram actividades fomentadoras de interacção através da 

plataforma de e-Learning.  

O mesmo técnico referia que “Existe já, de certo modo, uma dependência da 

plataforma de e-Learning. Verifica-se que os docentes e alunos notificam rapidamente 

a estrutura de suporte sempre que existe alguma falha na plataforma.”. 

De acordo com os dados analisados, já são poucos os docentes que não utilizam a 

plataforma de e-Learning da UA, o que em muito influencia o grau de utilização desta 

por parte dos alunos.  

 

5.3.2 Sistema de suporte 
Uma estrutura de suporte ao e-Learning, tal como já foi referido, é um organismo 

essencial no seio de um AE, pois são os seus recursos humanos e materiais, que 

auxiliam os docentes e os alunos na utilização duma plataforma de  

e-Learning. 

A variável Sistema de suporte, de acordo com o referencial, é composta pelos 

seguintes indicadores:  
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Variável Indicador Objectivos 

Suporte técnico Conhecer quais os serviços disponibilizados pela 
estrutura de suporte. 

Recursos Identificar quais os recursos disponibilizados pela 
estrutura de suporte. 

Avaliação do suporte Conhecer o modo como os serviços prestados pela 
UOe-L são avaliados pelos docentes e alunos. 

Avaliação da formação Conhecer como os docentes e alunos avaliam as 
sessões de formação levadas a cabo pela UOe-L. 

Utilização dos serviços Conhecer os serviços mais utilizados quer por 
docentes, quer por alunos e com que grau de eficácia 
estes serviços cumprem propósitos para os quais 
foram criados. 

Sistema de 
suporte 

Dificuldades sentidas Conhecer as necessidades sentidas pelos docentes na 
utilização da plataforma de e-Learning. 

Tabela 23 – Variável Sistema de suporte 
 

A apresentação dos dados e análise dos resultados foi exposta de acordo com a 

ordem pela qual eles foram definidos no referencial. 

 

5.3.2.1 Suporte técnico  
A fonte de informação deste indicador foi a análise documental efectuada. Os dados 

obtidos, para além de serem aqui apresentados, foram também utilizados aquando da 

elaboração dos questionários dos docentes e dos alunos.  

Os serviços disponibilizados pela UOe-L estão divididos em duas áreas de 

intervenção: Suporte aos utilizadores; Gestão de conteúdos. 

Na área Suporte aos utilizadores os serviços disponibilizados são os seguintes: 

• Disponibilização de dados de acesso à plataforma de e-Learning; 

• Auxílio na criação de sítios de disciplina; 

• Criação de acessos e inscrição de alunos nas disciplinas; 

• Criação de grupos de alunos no sítio da disciplina; 

• Esclarecimento de dúvidas sobre ferramentas ou outras funcionalidades; 

• Arquivo de sítios de disciplinas e preparação para um novo ano lectivo; 

• Auxílio na criação/disponibilização de testes/trabalhos no sítio da disciplina; 

• Formação na utilização da plataforma de e-Learning na vertente de gestão de 

um sítio de uma disciplina; 

Na área Gestão de conteúdos os serviços disponibilizados são os seguintes: 

• Conversão e disponibilização de conteúdos 

• Digitalização de conteúdos; 

• Esclarecimento de dúvidas na utilização de dispositivos/ferramentas de 

criação/edição de conteúdos; 

• Formação na utilização da plataforma de e-Learning na vertente de gestão 

dos conteúdos; 
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No questionário dos docentes e no dos alunos foi pedido a ambos que sugerissem 

novos serviços que a UOe-L deveria disponibilizar. 

Os docentes fizeram as seguintes sugestões40: 

• Difusão de boas práticas (11 docentes); 

• Um melhor e mais completo sistema de ajuda na plataforma (8 docentes); 

• Formação com abordagens diferentes (8 docentes); 

• Formação sobre gestão de conteúdos (2 docente); 

• Apoio à implementação de sítios fora da plataforma (1 docente); 

• Auxílio na concepção de conteúdos (1 docente); 

• Integração da plataforma com outros sistemas (1 docente); 

• Serviço de Mensagens instantâneas (Instant Messaging41) para contacto em 

linha com a equipa (1 docente). 

Quanto aos alunos as sugestões foram os seguintes: 

• Disponibilização de software (6 alunos); 

• Difusão de boas práticas (5 alunos); 

• Permitir a modificação dos dados de acesso (3 alunos); 

• Integração da plataforma com outros sistemas (2 alunos); 

• Formação na plataforma (1 aluno); 

• Formação sobre gestão de conteúdos (1 aluno); 

• Melhorar a localização da plataforma para a língua portuguesa (1 aluno); 

• Aumentar a disponibilidade da equipa no atendimento aos alunos (1 aluno). 

 

5.3.2.2 Recursos 
Da análise documental efectuada foram encontrados alguns recursos que auxiliam os 

docentes e alunos na utilização da plataforma de e-Learning disponível na UA. Tal 

como acontecem no indicador anterior, estes dados foram também utilizados na 

elaboração dos questionários apresentados aos docentes e aos alunos 

Os recursos disponibilizados pela UOe-L são os seguintes: 

• Tutoriais em formato de animação, que acompanham os movimentos 

necessários para a execução de determinadas tarefas na plataforma de  

e-Learning;  

• Tutoriais em formato Adobe Acrobat (PDF) que ilustram de uma forma 

estática os tutoriais animados; 

                                                           
40 Ver tabela e gráfico Sugestão de serviços, que consta do Anexo H.4. 
41 Software do tipo MSN Messenger. 
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• Sítio na WWW/Internet ao qual docentes e alunos podem aceder para 

saberem um pouco mais sobre a UOe-L, fazer comentários, colocar questões 

e consultar os tutoriais de utilização da plataforma; 

• e-Mail de contacto, para o qual os docentes e alunos podem enviar 

mensagens de correio electrónico para esclarecimento de dúvidas; 

 

5.3.2.3 Avaliação do suporte 
Com este indicador pretende-se saber se os docentes e alunos estão satisfeitos com 

a prestação da estrutura de suporte (UOe-L).  

Na figura seguinte, pode ser visualizado o gráfico representativo da avaliação 

efectuada pelos docentes e pelos alunos ao apoio prestado pela UOe-L. 
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Figura 7 – Avaliação do apoio prestado pela UOe-L 

 

A tabela seguinte apresenta as medidas de localização e distribuição, relativamente à 

avaliação por docentes e alunos do apoio prestado pela UOe-L. 

Média Mediana Desvio Padrão
Docentes 4,80 5,00 0,93
Alunos 3,57 4,00 0,92

Esquema de codificação: 1: Mau | 2 | 3 | 4 | 5: Muito bom  
 

Tabela 24 – Medidas de dispersão e localização relativas à avaliação da UOe-L 
 

A avaliação da UOe-L, quer por docentes, quer por alunos é positiva. Para os 

docentes a mediana apresenta-se no “Muito bom”, obtida através das respostas de 62 

(66,67%). Quanto aos alunos, apesar de 352 (69,29%) não terem respondido a esta 
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questão, o apoio prestado pela UOe-L foi avaliado como “Bom”, tendo a mediana o 

valor 4. 

Para além dos docentes e alunos o gestor estratégico e o técnico da UOe-L foram 

também inquiridos quanto à avaliação que faziam sobre a acção dessa unidade.  

O gestor estratégico respondeu o seguinte “Considero que o grupo tem feito um bom 

trabalho, contribuindo activamente para o incremento do uso da plataforma e para o 

desenvolvimento de exemplos de boas práticas.”. 

A resposta do técnico da UOe-L foi a seguinte: “A avaliação é francamente positiva e 

considero-a um factor de inegável importância na história da implementação do  

e-Learning na UA. O grau de satisfação dos utilizadores da plataforma face aos 

serviços prestados comprova-o plenamente. Os serviços prestados têm-se definido e 

evoluído de acordo com as necessidades e requisitos dos utilizadores. No fundo os 

serviços têm surgido de necessidades comunicadas pelos utilizadores à UOe-L.”. 

O técnico da UOe-L foi também questionado quanto à existência de mecanismos de 

avaliação dos serviços prestados. Na resposta o técnico da UOe-L indicou que no 

passado já se realizaram avaliações, mas desde que a estrutura de suporte foi 

modificada não foram efectuadas avaliações. No entanto e devido à implementação do 

sistema de gestão da qualidade, o técnico referiu que num futuro próximo tais 

avaliações voltariam a ser levadas a cabo. 

 

5.3.2.4 Avaliação da formação 
A utilização de uma plataforma de e-Learning por parte dos docentes e alunos é tão 

mais proveitosa quanto maior é o seu conhecimento face às ferramentas que têm ao 

seu dispor. A UOe-L efectua sessões de formação que têm como intuito dar a conhecer 

aos actores do processo de ensino/aprendizagem, o funcionamento da plataforma de 

e-Learning. 

Antes de conhecer a avaliação que é efectuada pelos docentes e alunos apresenta-se 

o público-alvo alvo dessas sessões de formação. Assim sendo, a tabela seguinte 

apresenta, para a amostra Docentes uma correlação entre a variável experiência de 

utilização de uma plataforma de e-Learning e a variável participação numa sessão de 

formação. 
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Não Sim NR Frequência %

<1 ano 6 4 1 11 11,80%

1 ano 3 4 1 8 8,60%

2 anos 2 12 4 18 19,40%

3 anos 4 22 3 29 31,20%

4 anos 5 7 0 12 12,90%

5 anos 3 6 0 9 9,70%

>5 anos 3 2 1 6 6,50%

Frequência 26 57 10 93

% 27,90% 61,30% 10,80% 100%
Total

Experiência de 
utilização de 

uma 
plataforma de 
e-Learning na 

docência

Total
Assistiu às sessões de formação

 
Tabela 25 – Experiência de utilização de uma plataforma de e-Learning vs participação numa 

sessão de formação 
 

Da tabela anterior verifica-se que 61,30% dos docentes da amostra participou numa 

sessão de formação e que os que sentem maior necessidade dessa formação são 

docentes com uma experiência de utilização de plataformas de e-Learning com 2 ou 3 

anos. Docentes com maior experiência na utilização de plataformas de e-Learning 

assistem também às sessões de formação, mas em menor número.  

Aos alunos foi colocada a mesma questão. No entanto nenhum dos alunos respondeu 

afirmativamente, ou seja, nenhum, dos alunos inquiridos, assistiu às sessões de 

formação realizadas pela UOe-L. As razões apontadas por 70 alunos, para a não 

participação nas sessões de formação foram as seguintes: Desconhecimento da sua 

existência (53 alunos); Incompatibilidade de horário (9 alunos); Não sentiu 

necessidade (8 alunos). O gráfico apresentado na figura seguinte ilustra a distribuição 

das razões apontadas pelos alunos.  

 

53

9 8

0

10

20

30

40

50

60

Desconhecimento da sua
existência

Incompatibilidade de
horário

Não sentiu necessidade

 

Figura 8 – Razões de não assistir à formação – Alunos 
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Face à resposta negativa dos alunos, apenas a amostra Docentes foi utilizada na 

obtenção de dados para este indicador, ou seja, para avaliar as sessões de formação 

efectuadas pela UOe-L. 

A avaliação das sessões de formação incide em duas áreas: tópicos abordados e 

estratégia utilizada. 

Em relação aos tópicos abordados pretendia-se saber se estes são os suficientes e se 

é necessário abordar outro tipo de temas. 

O gráfico seguinte é relativo à suficiência dos tópicos abordados. 
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Figura 9 – Os tópicos abordados nas sessões de formação são suficientes? – Docentes 

 

A maioria dos docentes respondeu que os tópicos abordados nas sessões de 

formação são os suficientes. No entanto existem 15 (16,13%) docentes que referiram 

que seria necessário abordar mais tópicos nas formações.  

Os docentes que sentem a necessidade de serem abordados novos tópicos, referiram 

os seguintes: avaliação (2 docentes; 13,33%); gestão de conteúdos (2 docentes; 

13,33%); difusão de boas práticas (1 docente; 6,67%); normas e especificações 

aplicadas ao desenvolvimento de conteúdos (1 docente; 6,67%).  

O gráfico da figura seguinte apresenta as respostas à questão colocada relativa à 

estratégia utilizada pela UOe-L, nas sessões de formação. 
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Figura 10 – Estratégia utilizada nas sessões de formação – Docentes 

 

A maior parte dos docentes (56) inquiridos respondeu que a estratégia utilizada era 

a mais apropriada. Apenas 4 (6,67%) docentes responderam negativamente. Estes 

apontaram uma ou mais razões: a falta de uma maior componente prática (2 docentes; 

3,33%); a centralização da formação na tecnologia (1 docente; 1,67%); na 

inexistência de materiais de suporte (1 docente; 1,67%); a necessidade de separar os 

públicos de acordo com o grau de conhecimentos (1 docente; 1,67%); a necessidade 

de componentes a distância (1 docente; 1,67%). 

 

5.3.2.5 Utilização dos serviços 
Na utilização dos serviços, pretende-se conhecer quais os serviços mais utilizados 

(dos disponibilizados pela UOe-L), quer por docentes, quer por alunos, bem como a 

eficácia no esclarecimento de dúvidas que estes utilizadores possam colocar. 

O gráfico da figura seguinte permite visualizar quem recorre os serviços da UOe-L. 

Tem como intuito perceber qual dos actores do processo de ensino/aprendizagem 

mais solicita o apoio da UOe-L. 
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Figura 11 – Recurso à estrutura de suporte – UOe-L 

 
 

Verifica-se que são os docentes que mais solicitam o apoio da UOe-L. Já Arabasz e 

Baker (2003, p. 4) referiam que a são os docentes quem mais solicita o apoio. 

Na tabela seguinte podem-se observar as medidas de localização e dispersão, 

relativas a este gráfico. 

Média Mediana Desvio Padrão
Docentes 3,16 3,00 1,09
Alunos 1,81 1,00 1,07

Esquema de codificação: 1: Nunca | 2 | 3 | 4 | 5: Sempre  
 

Tabela 26 – Medidas de dispersão e localização relativas ao recurso à UOe-L 
 

Os alunos tendem a ser mais independentes, nunca recorrendo à estrutura de 

suporte, de acordo com o valor apresentado na mediana, que é 1. Tal como já referido 

e de acordo com a mesma medida de localização, os docentes solicitam mais o apoio 

da estrutura de suporte, para estes a mediana situa-se no 3. 

Esta discrepância acontece, pois os papéis desempenhados pelos docentes e pelos 

alunos são muito diferentes. Os docentes têm de gerir os sítios das disciplinas, os 

conteúdos pedagógicos e as actividades de ensino/aprendizagem que aí são 

disponibilizadas. Os alunos exploram esses sítios, retirando a informação que 

necessitam e envolvendo-se nas actividades desenvolvidas pelos docentes.  

As razões apontadas pelos alunos, para não recorrerem à UOe-L estão presentes no 

gráfico da figura seguinte. 
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Figura 12 – Razões apontadas pelos alunos para não recorrerem à UOe-L 

 

Apesar da maioria dos alunos (76,04%) alegarem que nunca sentiram necessidade 

do apoio prestado pela UOe-L, existem 22,92% que desconhecem a existência desta 

estrutura de suporte.  

Tal como já foi referido e devido aos papéis desempenhados quer por alunos, quer 

por docentes, a utilização da plataforma, por parte de ambos é bastante diferente, daí 

que o apoio solicitado à UOe-L seja também distinto.  

Em consequência disto os serviços e recursos que a UOe-L disponibiliza a cada um 

dos actores do processo de ensino/aprendizagem são também díspares. Os serviços e 

recursos disponibilizados são mais vocacionados para os docentes. 

Nos gráficos seguintes pode-se visualizar quais os serviços mais solicitados, quer 

pelos docentes quer pelos alunos.  
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Figura 13 – Serviços mais solicitados pelos docentes 
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Os serviços mais solicitados pelos docentes prendem-se com aspectos de acesso à 

plataforma de e-Learning e de administração dos sítios das disciplinas, como a 

abertura de um novo sítio e a inscrição dos alunos. Estes dois últimos são serviços que 

apenas os técnicos da UOe-L têm permissões para efectuar na plataforma.  

Os docentes recorrem também à estrutura de suporte para o esclarecimento de 

dúvidas sobre a utilização de ferramentas e funcionalidades existentes na plataforma 

de e-Learning. 
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Figura 14 – Serviços mais solicitados pelos alunos 

 

Tal como os docentes os alunos recorrem à UOe-L para conhecerem os seus dados 

de acesso à plataforma e para se inscreverem nas disciplinas.  

De acordo com o técnico da UOe-L, são os docentes que mais apoio solicitam à 

estrutura de suporte, apoio esse que vai para além dos aspectos relacionados com os 

acessos aos sítios das disciplinas e com a criação desses sítios. Os docentes solicitam 

o auxílio da UOe-L para: 

• Esclarecer dúvidas sobre o funcionamento de determinadas funcionalidades 

disponíveis nos sítios das disciplinas; 

• Reportar alguma anomalia no funcionamento da plataforma; 

• Arquivar sítios de disciplinas, de modo a torná-los disponíveis para um novo 

ano ou semestre; 

• Digitalizar, converter e disponibilizar os conteúdos nos sítios das disciplinas; 

• Conceber questionários e testes; 
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Tentou-se perceber também se os actores do processo de ensino/aprendizagem 

recorrem ao sítio disponibilizado pela UOe-L onde estão alojados os recursos de 

suporte. O gráfico da figura seguinte ilustra as respostas dos docentes e alunos. 
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Figura 15 – Recurso ao sítio da UOe-L – Docentes e Alunos 
 

Ambos os actores do processo de ensino/aprendizagem recorrem pouco aos recursos 

disponibilizados no sítio da UOe-L. Apenas 12 (9+3; 12,90%) docentes, dos que 

responderam, recorrem “Sempre” ou “Quase sempre” aos recursos disponibilizados no 

sítio da UOe-L e 25 (20+5; 12,63%) alunos.  

A tabela seguinte apresenta as medidas de localização e dispersão relativas aos 

dados apresentados no gráfico anterior. 

 

Média Mediana Desvio Padrão
Docentes 2,24 2,00 1,11
Alunos 2,02 2,00 1,09

Esquema de codificação: 1: Nunca | 2 | 3 | 4 | 5: Sempre  
 

Tabela 27 – Medidas de dispersão e localização relativas à utilização dos recursos 
disponibilizados no sítio da UOe-L 

 

O grau de recorrência aos recursos disponíveis no sítio da UOe-L é para os alunos e 

docentes bastante baixo, em ambos a mediana situa-se no 2, que é equivalente ao 

“Quase nunca” recorrer ao sítio da UOe-L. 

Nem todos os docentes apontaram razões para não recorrerem ao sítio da UOe-L, 

embora dos que apontaram, a resposta mais dada foi o desconhecimento da 

existência do sítio (6 docentes), 5 dizem que é desnecessário e 4 docentes dizem 
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ainda que preferem recorrer pessoalmente à UOe-L. Estes dados podem ser 

observados no gráfico da figura seguinte. 
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Figura 16 – Razões, apontadas pelos Docentes, para não recorrerem ao sítio da UOe-L 

 

Dos alunos que apontaram razões para o não recorrerem ao sítio da UOe-L, a 

maioria (57,14%) afirmou que não necessita dos recursos aí disponibilizados, ou que 

desconhece a sua existência (42,86%), tal como pode ser observado no gráfico da 

figura seguinte. 
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Figura 17 – Razões, apontadas pelos Alunos, para não recorrerem ao sítio da UOe-L 

 
Como o apoio prestado aos actores do processo de ensino/aprendizagem está mais 

vocacionado para os docentes e como são estes que mais solicitam o apoio da UOe-L, 

tornou-se necessário saber se o auxílio prestado pela estrutura de suporte ao  

e-Learning da UA, corporizado nos recursos que a UOe-L disponibiliza, realmente 

esclarece as dúvidas destes utilizadores.  

Se o gráfico da figura seguinte representa a opinião que os docentes têm 

relativamente à utilidade dos recursos disponibilizados pela UOe-L, já o anterior 

105 



 

gráfico, exposto na Figura 15, procura quantificar o acesso de docentes e alunos ao 

sítio onde estes recursos se encontram alojados. 
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Figura 18 – Os recursos são esclarecedores 

 

Dos docentes, 35 (10+25; 37,63%), responderam que os recursos disponibilizados 

pela UOe-L são esclarecedores das dúvidas que possam surgir na utilização da 

plataforma de e-Learning da UA. No entanto, 14 (4+10; 15,05%) dos docentes 

inquiridos revelam que os recursos “Nunca” ou “Raramente” os esclarecem. De acordo 

com a mediana os recursos são quase sempre esclarecedores. As medidas de 

localização e dispersão são apresentadas na tabela seguinte. 

Média Mediana Desvio Padrão
Docentes 3,41 4,00 1,11

Esquema de codificação: 1: Nunca | 2 | 3 | 4 | 5: Sempre  
 

Tabela 28 – Medidas de dispersão e localização relativas aos recursos disponibilizados 
 

 

5.3.2.6 Dificuldades sentidas 
Para que a UOe-L corresponda às expectativas dos docentes, pois é para eles que os 

serviços e recursos estão mais vocacionados, é necessário conhecer quais as 

dificuldades sentidas na utilização da plataforma de e-Learning. 

Na questão colocada, os docentes tiveram toda a liberdade de resposta, pois tratava-

se de uma pergunta do tipo aberta. Assim sendo houve a necessidade de categorizar 

as dificuldades apontadas pelos docentes, como mostrado no gráfico apresentado na 

figura seguinte. 

 

106 



 

4 12 6 13 10 18
3 7 6

22

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

D
is

p
on

ib
ili

ad
e

d
o 

si
st

em
a

N
ec

es
si

d
ad

e 
d
e

fo
rm

aç
ão

Fe
rr

am
en

ta
s 

d
e

av
al

ia
çã

o

Fe
rr

am
en

ta
s 

d
e

g
es

tã
o 

d
e

co
n
te

ú
d
os

Fe
rr

am
en

ta
s 

d
e

co
m

u
n
ic

aç
ão

Fe
rr

am
en

ta
s 

d
o

B
la

ck
b
oa

rd

Tr
ad

u
çã

o 
d
a

in
te

rf
ac

e

Fa
lt
a 

d
e 

d
ifu

sã
o

d
e 

b
oa

s
p
rá

ti
ca

s

S
u
p
or

te
 m

ai
s

ab
ra

n
g
en

te

Te
m

p
o 

e
d
is

p
on

ib
ili

d
ad

e.

 

Figura 19 – Dificuldades sentidas pelos docentes 
 

Alguns docentes referem que a falta de tempo é para eles uma dificuldade para a 

utilização da plataforma. A utilização de ferramentas do Blackboard, de gestão de 

conteúdos e de comunicação são também aspectos bastante referidos pelos docentes, 

como dificuldades sentidas. 

Um outro aspecto também referido pelos docentes é a necessidade de formação. No 

indicador Avaliação da formação este aspecto já foi focado e por isso não foi 

considerado para este indicador. 

 

5.3.3 Tecnológica 
A variável Tecnológica está relacionada com as questões relativas à plataforma de 

e-Learning, como sendo a infra-estrutura tecnológica e as ferramentas a utilizar nos 

sítios das disciplinas.  

A tabela seguinte apresenta um sumário dos indicadores e respectivos objectivos que 

compõem a variável Tecnológica. 

 

Variável Indicador Objectivos 

Infra-estrutura Perceber se a infra-estrutura tecnológica é escalável, 
se são efectuadas actualizações e qual a sua 
disponibilidade. 

Tecnológica Ferramentas Compreender se os docentes levam a cabo alguma 
análise e selecção das ferramentas disponíveis nos 
sítios das disciplinas e conhecer quais as ferramentas 
mais utilizadas pelos docentes e alunos nos sítios das 
disciplinas. 

Tabela 29 – Variável Tecnológica 
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5.3.3.1 Infra-estrutura 
O técnico da UOe-L no questionário que lhe foi distribuído identificou determinadas 

características da infra-estrutura tecnológica, mais propriamente em relação à 

plataforma de e-Learning disponível na UA. A plataforma é escalável e é possível de 

ser adaptada a futuras necessidades da instituição e utilizadores.  

São também efectuadas actualizações periódicas, que permitem corrigir falhas que 

vão sendo encontradas na plataforma, que deste modo está em constante evolução.  

As actualizações são efectuadas em períodos de interrupção das actividades lectivas, 

de modo a causar o menor transtorno possível aos diferentes utilizadores. 

O técnico da UOe-L garantiu também, que a plataforma de e-Learning possui uma 

elevada disponibilidade, sendo raras as interrupções do serviço. 

 

5.3.3.2 Ferramentas 
Conhecer e compreender o funcionamento das ferramentas disponibilizadas pela 

plataforma de e-Learning para serem utilizadas em cada sítio de uma disciplina, 

permite a cada docente seleccionar as melhores ferramentas a utilizar e adequá-las ao 

planeamento previamente efectuado.  

No questionário elaborado aos docentes procurou-se saber se estes fazem algum tipo 

de selecção das ferramentas que têm ao seu dispor nos sítios das disciplinas. A tabela 

seguinte relaciona a experiência de utilização de uma plataforma de e-Learning na 

docência face à remoção de ferramentas e funcionalidades não utilizadas, dos sítios 

das disciplinas. 

 

 

Nunca 2 3 4 Sempre nr Frequência % Média Mediana
Desvio
Padrão

<1 ano 4 0 5 0 2 0 11 11,80% 2,64 3,00 1,50

1 ano 2 2 3 0 0 1 8 8,60% 2,14 2,00 0,90

2 anos 10 2 3 1 2 0 18 19,40% 2,06 1,00 1,43

3 anos 13 1 4 6 4 1 29 31,20% 2,54 2,50 1,60

4 anos 3 3 2 2 2 0 12 12,90% 2,75 2,50 1,48

5 anos 2 1 3 2 1 0 9 9,70% 2,89 3,00 1,36

>5 anos 2 0 0 1 3 0 6 6,50% 3,50 4,50 1,97

Frequência 36 9 20 12 14 2 93

% 38,70% 9,70% 21,50% 13% 15,10% 2,00% 100%

Retira ferramentas e funcionalidades que não 
utiliza

Total
Medidas de localização e 

dispersão

 
Tabela 30 – Selecção de ferramentas a utilizar 

 

Grande parte dos docentes, 48,40% (38,70%+9,70%), respondeu que “Nunca” ou 

“Raramente” retira dos sítios das disciplinas as ferramentas. De acordo com a tabela 
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anterior, nos docentes com menor experiência (inferior ou igual a 3 anos) nota-se 

uma certa tendência para não se preocuparem em retirar, dos sítios das suas 

disciplinas, as ferramentas que não utilizam.  

O gráfico seguinte apresenta os dados obtidos na observação dos sítios das 

disciplinas, em relação à existência de ferramentas aí, que não eram utilizadas nem 

pelos docentes, nem pelos alunos e como tal deveriam ter sido removidas. 
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Figura 20 – Existência de ferramentas não utilizadas 
 

Na esmagadora maioria dos sítios observados os docentes não retiram as 

ferramentas de comunicação (116, 84,67%) ou outras ferramentas (115, 83,94%), 

que não utilizam. Os sítios observados onde não existiam ferramentas de comunicação 

não utilizadas correspondiam apenas a 21 (15,33%) e quanto a outras ferramentas, 

correspondiam a 22 (16,06%) sítios. 

Para além de se perceber se os docentes retiram ou não as ferramentas que não 

utilizam dos sítios das disciplinas, procurou-se conhecer como é que os docentes 

efectuam a selecção das ferramentas disponibilizadas pela plataforma e como é 

efectuada a disponibilização dessas ferramentas nos sítios das disciplinas.  

A tabela seguinte representa o modo como é efectuada a selecção das ferramentas 

disponíveis, estando esta relacionada com a experiência de utilização de uma 

plataforma de e-Learning na docência. Nesta questão os docentes podiam optar por 

múltiplas hipóteses de resposta. 
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Por si 
autonomamente

Por si em conjunto 
com outros colegas

Por si em conjunto 
com a equipa de 
suporte (UOe-L)

Pela equipa de 
suporte (UOe-L)

<1 ano 4 7 3 1

1 ano 3 4 0 1

2 anos 14 8 5 2

3 anos 14 10 4 4

4 anos 9 8 4 0

5 anos 8 4 1 0

>5 anos 3 2 4 0

Frequência 55 43 21 8

% 59,14% 46,24% 22,58% 8,60%

Experiência de 
utilização de 

uma 
plataforma de 
e-Learning na 

docência

Total
 

Tabela 31 – Selecção das ferramentas disponíveis 
 

A maior parte dos docentes (59,14%), tendem a efectuar a selecção das ferramentas 

a disponibilizar nos sítios das disciplinas, de uma forma autónoma. Poucos (8,60%) 

são os que dependem integralmente da UOe-L para esta selecção, apesar disso, a 

estrutura de suporte intervém ainda em 31,18% (22,58%+8,6%) dos casos. 

Para além da tendência da autonomia, os docentes optam por efectuar a selecção 

em conjunto com outros colegas. 

A tabela seguinte apresenta a distribuição dos docentes quanto à disponibilização das 

ferramentas, tendo em conta também a experiência de utilização de uma plataforma 

de e-Learning na docência. 

 

Por si 
autonomamente

Por si em conjunto 
com outros colegas

Por si em conjunto 
com a equipa de 
suporte (UOe-L)

Pela equipa de 
suporte (UOe-L)

<1 ano 4 6 4 0

1 ano 2 4 1 1

2 anos 13 9 1 3

3 anos 13 9 7 3

4 anos 9 8 2 2

5 anos 8 4 1 0

>5 anos 3 1 1 1

Frequência 52 41 17 10

% 55,91% 44,09% 18,28% 10,75%

Experiência de 
utilização de 

uma plataforma 
de 

e-Learning na 
docência

Total
 

Tabela 32 – Disponibilidade de ferramentas 
 

Tal como no caso anterior, a maioria dos docentes (55,91%), tende a disponibilizar, 

nos sítios das suas disciplinas as ferramentas que pretendem utilizar, de uma forma 

autónoma.  

Neste caso a dependência da UOe-L é menor (29,03%; 18,29%+10,75%) do que a 

verificada para a selecção das ferramentas. 

Para se conhecer quais as ferramentas de comunicação mais utilizadas foram 

inquiridos os docentes e alunos.  
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Figura 21 – Ferramentas de comunicação mais utilizadas 

 

 

De acordo com os dados obtidos, as ferramentas de comunicação mais utilizadas nos 

sítios das disciplinas são ferramentas assíncronas, isto é, a utilização deste tipo de 

ferramentas permite aos docentes e alunos comunicarem entre si sem a necessidade 

de simultaneidade na utilização dessas ferramentas. Quer docentes, quer alunos 

referem que a ferramenta mais utilizada é o e-mail. O fórum de discussão e as 

mensagens42 são também ferramentas com bastante popularidade entre os actores do 

processo de ensino/aprendizagem. 

 

5.3.4 Planeamento curricular 
Na UA os docentes têm liberdade de criarem os sítios das disciplinas de acordo com 

as estratégias definidas por estes. Isto faz com que exista uma grande 

heterogeneidade nas estratégias utilizadas nos sítios de disciplinas alojados na 

plataforma de e-Learning da UA. 

Esta variável surgiu para se conhecer como é efectuado o planeamento das 

disciplinas que vão ser implementadas na plataforma de e-Learning. 

A tabela seguinte apresenta um resumo dos indicadores que fazem parte integrante 

desta variável e dos seus objectivos. 

 

 

 

 

                                                           
42 Sistema de funcionamento idêntico ao e-mail, mas para uso interno à plataforma de e-Learning. 
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Variável Indicador Objectivos 

Análise de conteúdos Conhecer o tipo e o formato dos conteúdos 
disponibilizados pelos docentes;  
Perceber se existem apoios para os alunos obterem o 
software necessário para a utilização destes 
conteúdos. 

Análise dos meios Conhecer se os docentes usam exclusivamente o sítio 
das suas disciplinas como meio de divulgação da 
informação ou se também utilizam meios alternativos, 
como fotocópias, CD’s, DVD’s ou outros 

Organização Perceber se os docentes utilizam algum tipo de 
estrutura/organização para a disponibilização dos 
conteúdos. 

Análise do público-alvo Saber se os docentes procuram conhecer as 
necessidades dos alunos e quais as expectativas 
destes últimos em relação à disciplina. 

Planear o tempo a empregar 
na resposta aos alunos 

Compreender se os docentes definem um período 
máximo para as respostas às interpelações colocadas 
pelos alunos aquando da utilização de ferramentas de 
comunicação. 

Planeamento 
curricular 

Definir o tipo de interacção Saber se existe alguma interacção nos sítios das 
disciplinas, ou se estes são utilizados apenas para a 
disponibilização de conteúdos. 

Tabela 33 – Variável Planeamento curricular 
 

5.3.4.1 Análise de conteúdos 
A análise aos conteúdos disponibilizados permite perceber que tipos de ficheiros são 

mais disponibilizados nos sítios das disciplinas, isto é, se os docentes disponibilizam 

apenas os conteúdos das aulas (como por exemplo a digitalização de acetatos ou 

slides de MS PowerPoint), ou se também procuram disponibilizar, entre outros: os 

objectivos; os sumários; a bibliografia; exames e exercícios; avaliação.  
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Figura 22 – Conteúdos disponibilizados 
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O gráfico presente na figura anterior apresenta o tipo de conteúdos disponibilizados 

pelos docentes, nos sítios das disciplinas observadas. Daqui se depreende que em 121 

(88,32%) sítios observados os docentes disponibilizam conteúdos de apoio às aulas 

presenciais. Os objectivos/programa, a avaliação e a bibliografia são conteúdos que 

também figuram em grande parte dos sítios observados.  

Existe uma preocupação, por parte de alguns docentes em complementar os 

conteúdos necessários para a disciplina com sumários, artigos, referências na 

WWW/Internet, guião da disciplina, calendário e trabalhos realizados por alunos de 

anos anteriores. 

Os conteúdos relacionados com exames de anos anteriores, exercícios de anos 

anteriores, horários e pautas de notas, são pouco disponibilizados nos sítios das 

disciplinas observadas. 

Para além de se ter observado os tipos de conteúdos disponibilizados, procurou-se 

conhecer os formatos desses mesmos conteúdos. O gráfico da figura seguinte 

apresenta os formatos de conteúdos utilizados pelos docentes nos sítios das disciplinas 

observadas. 
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Figura 23 – Formatos dos conteúdos 

 

O formato mais observado nos sítios das disciplinas foi o PDF43 – 119 (86,86%). Este 

formato é normalmente utilizado como meio de optimizar o tamanho dos ficheiros que 

lhe dão origem e facilitar a disponibilização na WWW/Internet, visualização e sua 

impressão. Verificou-se que existe uma grande tendência para a disponibilização de 

                                                           
43 PDF – Portable Document Format – Formato desenvolvido pela Adobe para facilitar a visualização e 
impressão de documentos na Web. 
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conteúdos que não são mais do que as apresentações efectuadas nas aulas 

presenciais. Os ficheiros produzidos no MS PowerPoint são convertidos em PDF, antes 

da sua disponibilização nos sítios das disciplinas. 

O formato PDF é seguido, em termos de importância, pelos produzidos nas 

aplicações da Microsoft Office: MS Word, MS Excel e MS PowerPoint. Esta tendência é 

corroborada pelo gráfico apresentado na figura 22, em que a maior parte dos 

conteúdos disponibilizados (88,32%) são conteúdos das aulas. 

Os ficheiros ZIP, são também muito utilizados para facilitar quer a transferência de 

múltiplos ficheiros para a plataforma de e-Learning, quer a diminuição do peso (em 

Kilobytes) que os ficheiros ocupam, melhorando assim a acessibilidade a estes. 

As páginas HTML são normalmente sítios de dimensões reduzidas (em número de 

páginas) que servem para os docentes disponibilizarem os seus conteúdos segundo 

uma organização própria e independente da plataforma. 

Alguns destes formatos de ficheiros, como o caso do PDF e dos de programação 

exigem que os alunos possuam determinados programas instalados nos seus 

computadores (plugins e outras aplicações) que permitam a abertura, leitura e 

execução desses ficheiros.  

Na observação efectuada procurou-se perceber se os docentes, quando 

disponibilizam estes ficheiros, colocam nos sítios das disciplinas uma hiperligação para 

uma página na WEB que permita aos alunos aceder ao programa necessário ou 

disponibilizam directamente esse programa. Em suma analisar se os docentes 

disponibilizam aos seus alunos todo o material necessário para um correcto acesso e 

manipulação dos conteúdos existentes nos sítios das disciplinas. 

A tabela seguinte apresenta os dados obtidos nessa observação. 

 

  
Não Sim

Frequência 18 0

% 13,14% 0,00%

Frequência 116 3

% 84,67% 2,19%

Sim

Existência de 
conteúdos que 

requerem 
programas 
adicionais

Existência de uma 
hiperligação para a 

WEB ou do programa

Não

 
Tabela 34 – Programa ou hiperligações para páginas WEB 

 

Verifica-se que na maior parte dos sítios das disciplinas (84,67%) são 

disponibilizados conteúdos cujos formatos necessitam de um programa específico e 

que apenas em 2,19% dos sítios observados os docentes disponibilizam a hiperligação 
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para esse programa num sítio externo à plataforma ou mesmo o próprio programa 

directamente no sítio. A inexistência desta informação nos sítios das disciplinas pode 

dificultar o acesso dos alunos aos conteúdos disponibilizados pelos docentes. 

Uma outra preocupação que os docentes devem ter, quando disponibilizam ficheiros 

de conteúdos num sítio de uma disciplina, é o peso (em Kilobytes) desses ficheiros. 

Isto porque se os alunos tiverem um acesso à WWW/Internet de menor largura de 

banda e se os ficheiros a descarregar possuírem um peso elevado, por exemplo 

superior a 2Mb, isso pode provocar uma desistência dos alunos na obtenção desses 

ficheiros, face à demora desse processo. 

O peso médio dos ficheiros disponibilizados pelos docentes foi, também, alvo da 

observação sendo os dados obtidos apresentados no gráfico da figura seguinte. 

3 4
9 7

36

78

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

0 <1Mb 1-2Mb 2-3Mb 3-4Mb >4Mb

 
Figura 24 – Peso médio dos ficheiros disponibilizados nos sítios das disciplinas 

 

De acordo com os dados apresentados no gráfico, existem em grande parte dos 

sítios observados ficheiros de peso superior aos 2Mb, existem mesmo 78 (56,93%) 

sítios de disciplinas cujo peso médio dos ficheiros disponibilizados era superior a 4Mb. 

A disponibilização de ficheiros deste peso dificulta não só o acesso por parte dos 

alunos, mas também as tarefas prévias de disponibilização executadas pelos docentes. 

 

5.3.4.2 Análise dos meios 
A utilização de um sítio de uma disciplina para disponibilizar conteúdos pode não ser 

o único meio utilizado pelos docentes, Khan refere que é necessário diversificar os 

meios de divulgação da informação, de modo a facilitar a aprendizagem. 

Os sítios das disciplinas foram observados com o intuito de conhecer se os docentes 

alertam os alunos para a existência de algum meio que seja externo ao sítio da 
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disciplina. Docentes e alunos foram inquiridos quanto aos meios utilizados para 

disponibilizar os conteúdos pedagógicos, para além dos sítios das disciplinas. No 

gráfico da figura seguinte apresentam-se os dados relativos a estas questões, feitas 

aos docentes e alunos e relativos à observação efectuada. 
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Figura 25 – Meios utilizados para disponibilização de conteúdos 
 

Os meios mais utilizados, para além dos sítios das disciplinas são fotocópias e livros, 

segundo os docentes e alunos.  

Na observação dos sítios das disciplinas verificou-se que os docentes faziam 

referência a livros disponíveis na biblioteca e a outros conteúdos disponíveis na 

WWW/Internet. E em muito menor número, existiam também, referências a 

fotocópias disponíveis na reprografia, músicas e software.  

Os outros meios utilizados para a divulgação de informação utilizam 

predominantemente suportes tradicionais. 

 

5.3.4.3 Organização  
Khan no seu modelo remete o indicador Organização para a forma como são 

disponibilizados os conteúdos nos sítios das disciplinas. A disponibilização pode ser 

efectuada de uma forma modular, organizados por aulas, tópicos/assuntos da matéria 

a leccionar ou utilizando um mini sítio HTML com uma organização própria.  
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Frequência %

Módulos 15 10,95%
Aulas 43 31,39%
Tópicos/assuntos 116 84,67%
Mini-sítio interno ao sítio principal 5 3,65%

Sítios de disciplinas

 
Tabela 35 – Divisão dos conteúdos 

 
Observou-se que na grande parte dos sítios das disciplinas (84,67%) os conteúdos 

estavam disponibilizados de acordo com tópicos/assuntos da matéria, sendo portanto 

publicados de uma forma avulsa. No entanto, frequentemente, os docentes utilizam no 

mesmo sítio várias formas de organização dos conteúdos disponibilizados. 

 

5.3.4.4 Análise do público-alvo 
A análise do público-alvo é um indicador que é mencionado por Khan e por Lynch. 

Estes autores referem que o docente deve conhecer os seus alunos, de modo a que o 

planeamento efectuado para a disciplina, seja o adequado às necessidades 

apresentadas por este público. 

Os docentes foram inquiridos quanto à sua preocupação em conhecer as 

necessidades dos alunos para a implementação dos sítios das disciplinas. Quanto a 

estes últimos, foi-lhes perguntado se achavam que as suas necessidades eram tidas 

em conta nesses sítios. O gráfico da figura seguinte apresenta os dados obtidos. 
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Figura 26 – Análise ao público-alvo 

 

Os docentes, quando inquiridos sobre se adaptavam os sítios das disciplinas às 

necessidades dos alunos, 87 (52+35; 93,55%) responderam que o faziam “Sempre” 

ou “Quase sempre”.  
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Na tabela seguinte são apresentadas as medidas de localização e dispersão relativas 

aos dados apresentados no gráfico anterior. 

Média Mediana Desvio Padrão
Docentes 4,49 5,00 0,62
Alunos 3,40 3,00 0,86

Esquema de codificação: 1: Nunca | 2 | 3 | 4 | 5: Sempre  
 

Tabela 36 – Medidas de dispersão e localização relativas à análise do público-alvo 

 

A mediana das respostas dos alunos apresenta-se no 3 enquanto que a mesma 

medida, relativamente às respostas dos docentes se apresenta no 5 (Sempre). Os 

alunos não sentem assim de forma tão expressiva, que os sítios das disciplinas são 

adaptados às suas necessidades. 

Para além de se ter inquirido os alunos e docentes quanto à adaptação dos sítios das 

disciplinas às necessidades dos alunos, observaram-se os sítios das disciplinas 

tentando perceber se os docentes colocavam questionários, que lhes permitissem 

conhecer este aspecto. Apenas em 3 sítios de disciplinas é que se encontraram esses 

questionários. 

 

5.3.4.5 Planear tempo a empregar na resposta aos alunos 
Quando se utilizam ferramentas de comunicação nos sítios das disciplinas, os 

docentes devem acautelar o tempo que vão empregar na resposta aos alunos. Podem 

disponibilizar, para este fim, um calendário onde seja introduzido o horário ou o 

tempo máximo para a obtenção da resposta a uma mensagem enviada ao docente.  

Deste modo os alunos ficarão conscientes que a resposta do docente vai ser dada 

num determinado dia e hora, eliminando-se assim falsas expectativas que possam ser 

criadas. 

Os alunos e docentes foram interpelados quanto a esta prática. No gráfico constante 

na figura seguinte podem ser visualizados os dados obtidos nessa interpelação. 
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Figura 27 – Disponibilização de um calendário para responder aos Alunos 

 

O gráfico anterior demonstra que são poucos os docentes (35 – 20+15; 37,63%) 

que disponibilizam “Sempre” ou “Quase sempre” um calendário do tipo atrás referido.  

De acordo com as respostas dos alunos, a maioria (195 – 99+96; 38%) refere que 

“Nunca” ou “Raramente” é disponibilizado o calendário de respostas. 

Para além de se conhecer os hábitos dos docentes quanto à disponibilização do 

calendário, procurou-se saber em quanto tempo estes respondiam às questões 

levantadas pelos alunos. O gráfico da figura seguinte apresenta esses dados. 
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Figura 28 – Tempo de resposta dos Docentes aos seus Alunos 

 

Apesar de poucos docentes (35 – 20+15; 37,63%) disponibilizarem um calendário, 

formal para responderem aos alunos, tal como apresentado no gráfico da figura 27, 

estes empenham-se em responder com a maior brevidade possível a essas 

interpelações. Do gráfico anterior observa-se que 42 (17+25; 66,67%) dos 63 

docentes, que responderam à questão, que o fazem num período máximo de 24h. 
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5.3.4.6 Definir o tipo de interacção 
O indicador Definir tipo de interacção foi incluído no referencial, com o intuito de se 

conhecer qual a estratégia mais utilizada nos sítios das disciplinas, pelos docentes da 

UA. Para obter os dados necessário foi efectuada uma observação aos sítios das 

disciplinas e foram questionados os docentes e os alunos, quanto à interacção on-line 

efectuada nos sítios das disciplinas. 

No presente estudo entende-se por interacção on-line entre docentes e alunos e 

entre os próprios alunos, as actividades de ensino/aprendizagem, planeadas pelo 

docente, que sejam executadas no AE e suportadas por algumas das seguintes 

ferramentas disponibilizadas nos sítios das disciplinas: 

• Ferramentas de comunicação – através de fóruns de discussão sobre assuntos 

da disciplina e onde foram trocadas mensagens; através de áreas para os 

trabalhos de grupos, onde existam trocas de ficheiros ou a utilização de 

fóruns de discussão de participação condicionada aos elementos do grupo; 

• Ferramentas de avaliação – através de entregas de trabalhos ou através de 

exames; 

O gráfico seguinte apresenta dados relativos à observação da existência de 

interacção on-line nos sítios das disciplinas. 

  

23; 
16,79%

114; 
83,21%

Não
Sim

 
Figura 29 – Existência de interacção on-line nos sítios das disciplinas 

 

Na maior parte dos sítios observados (83,21%) não foi verificado qualquer tipo de 

interacção, isto é, não são utilizadas ferramentas de comunicação, fóruns de discussão 

ou páginas de grupos, nem ferramentas de avaliação, sendo por isso os sítios 

utilizados apenas para a disponibilização de conteúdos no apoio às aulas presencias.  

Em 16,79% dos sítios observados são utilizadas actividades de ensino/aprendizagem 

on-line combinadas com aulas presenciais. 

Procurou-se perceber que docentes é que criam nos sítios das disciplinas as 

actividades de ensino/aprendizagem on-line, se são os mais experientes ou se são os 

menos experientes. A tabela seguinte apresenta os dados recolhidos relativamente à 
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interacção entre o docente e os alunos e entre os alunos, optou-se por colocar os 

dados na mesma tabela, pois as respostas às duas questões foram iguais. 

 

  

Nunca 2 3 4 Sempre Média Mediana
Desvio
Padrão

<1 ano 3 3 2 2 1 2,55 2,00 1,37

1 ano 2 5 1 0 0 1,88 2,00 0,64

2 anos 3 9 6 0 0 2,17 2,00 0,71

3 anos 7 11 6 2 3 2,41 2,00 1,24

4 anos 2 2 4 2 2 3,00 3,00 1,35

5 anos 3 4 0 1 1 2,22 2,00 1,39

>5 anos 1 2 0 1 2 3,17 3,00 1,72

Frequência 21 36 19 8 9

% 22,60% 38,70% 20,40% 8,60% 9,70%

Medidas de localização e 
dispersão

Total

Experiência de 
utilização de 

uma plataforma 
de 

e-Learning na 
docência

Actividades de interacção entre docentes e alunos e 
entre os alunos

 
Tabela 37 – Actividades de interacção entre Docentes e Alunos e entre Alunos 

 

etade dos docentes com mais de 5 anos de experiência de utilização de uma 

p

s docentes e os alunos foram questionados quanto à disponibilização de actividades 

d

M

lataforma de e-Learning cria “Sempre” (9,70%) ou “Quase sempre” (8,60%) nos 

sítios das suas disciplinas actividades fomentadoras da interacção entre o docente e os 

alunos e entre os alunos. O mesmo já não se verifica para os docentes com menor 

experiência (experiência inferior ou igual a 3 anos). Nestes casos a interacção on-line 

entre docente e alunos e entre os alunos é raramente efectuada, de acordo com a 

mediada apresentada (2).  

 

O

e ensino/aprendizagem on-line. As tabelas seguintes apresentam os dados obtidos 

junto dos docentes, nessas questões. 

 

Frequência % Frequência %

Nunca 21 22,60% Nunca 39 41,90%
2 36 38,70% 2 24 25,80%
3 19 20,40% 3 14 15,10%
4 8 8,60% 4 8 8,60

Sempre 9 9,70% Sempre 8 8,60

Total 93 100% Total 93 100%

 
Interacção 
entre 
alunos

Interacção 
entre 
alunos e 
docente

 Total Total

 

%
%

 
Tabela 38 – Disponibilização de actividades de ensino/aprendizagem on-line – Docentes 

 

e acordo com estes dados a maioria dos docentes (61,30%; 22,60%+38,70%) não 

e

que efectua essas interacções “Sempre” ou “Quase sempre”. 

D

fectua interacções on-line entre docentes e alunos e mesmo entre os alunos (67,70%; 

41,90%+25,80%). Existe uma minoria (18,30% - 9,70%+8,60% - interacção entre 

alunos e docentes; 17,20% - 8,60%+8,60% - interacção entre alunos) de docentes 
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Os alunos foram questionados quanto: ao que os docentes disponibilizam nos sítios 

das disciplinas, se são só conteúdos, ou se existem também actividades de 

ensino/aprendizagem; à interacção on-line entre docentes e alunos e à interacção on-

line entre alunos. No gráfico da figura seguinte estão presentes os dados relativos à 

utilização dos sítios para a disponibilização apenas de conteúdos ou de conteúdos e 

actividades de ensino/aprendizagem. 
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NR

 
Figura 30 – Disponibilização de conteúdos ou de actividades de ensino/aprendizagem – Alunos 
 

 

alunos que responderam (40,55%), indicam que os sítios das disciplinas são utilizados 

p

ocentes e alunos e entre os próprios alunos. 

Apesar de 29,13% dos alunos não terem respondido à questão, a maior parte dos

ara a disponibilização de conteúdos e apenas para 30,31% desses alunos, os 

docentes utilizam os sítios das disciplinas para algo mais do que essa mera 

disponibilização. 

As tabelas seguintes apresentam os dados obtidos junto dos alunos, relativos à 

interacção entre d

 

 

Interacção entre docente e alunos Interacção entre alunos
 Frequência %  Frequência %
Nunca 29 5,70% Nunca 60 11,81%
2 56 11,02% 2 67 13,18%
3 70 13,77% 3 50 9,84%
4 55 10,83% 4 32 6,31%
Sempre 7 1,40% Sempre 6 1,18%
NR 291 57,28% NR 293 57,68%
Total 508 100% Total 508 100%  

 
Tabela 39 – Disponibilização de actividades de ensino/aprendizagem on-line – Alunos 

122 



 

 

A estas questões a percentagem de alunos que não respondeu foi muito superior à 

questão apresentada no gráfico da figura anterior. Mesmo assim, verificam-se 

diferenças entre a interacção on-line entre docente e alunos e a interacção on-line 

entre alunos.  

De acordo com o apresentado, nos sítios das disciplinas a percentagem de interacção 

on-li on-

line entre alunos (7,49%; 6,31%+1,18%).  

zagem no sítio da disciplina e que fomentam a interacção entre o 

d

5

esenho da interface era composta por 

três indicadores. A tabela seguinte apresenta esses indicadores e os correspondentes 

objectivos. 

ne entre docente e aluno (12,23%; 10,83%+1,4%) é superior à interacção 

Tendo em conta o que foi observado e as respostas dos docentes e alunos verifica-se 

que grande parte dos sítios das disciplinas são utilizados para a disponibilização de 

conteúdos, mas existe um pequeno grupo de docentes que cria actividades de 

ensino/aprendi

ocente e os seus alunos e entre os alunos. 

 

.3.5 Desenho da interface 
Desenhar a página do sítio da disciplina é uma tarefa sobre a qual os docentes 

devem tomar grandes cuidados, o desenho da interface do sítio da disciplina influencia 

positiva ou negativamente a usabilidade deste por parte alunos. 

No referencial referiu-se que a variável D

 

Variável Indicador Objectivos 

Desenho da página, 
navegação e usabilidade 

Conhecer como estão imple
sítios das disciplinas. 

mentadas as interfaces dos 

Acessibilidade Saber se os docentes estão sensibilizados para os 
aspectos relacionados com as necessidades especiais 
de alguns alunos. 

Desenho da 
interface 

Pesquisa de disciplinas já Saber se os docentes procuram conhecer o que outros 
existentes docentes fazem nos sítios das suas disciplinas. 

Tabela 40 – Variável Desenho da interface 

5.3.5.1 Desenho da página, navegação e usabilidade 
A navegação  disc

se sto navegar nas  

acordo com um percur ado 

tipo de limitação ou constrangimento; ou d i sítio 

constituído por páginas HTML. 

 

de um sítio de uma iplina pode ser efectuada: de uma forma 

quencial, i  é, pode-se diferentes áreas existentes nos sítios, de

e rígido; de umso predetermin a forma livre, sem qualquer 

e acordo com a navegação de um min
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Na obser ão efectuada aos sítios das disciplinas procurou-se perceber vaç como é que 

os docentes efectuam a disponibilização das diferentes áreas existentes nesses sítios. 

O gráfico seguinte apresenta os dados obtidos nessa observação. 

132; 
96,35%

4; 2,92%1; 0,73%

Sequencial/percurso
Livre
Mini sítio HTML com navegação própria

 
Figura 31 – Organização dos sítios das disciplinas 

 

Os dados apresentados no gráfico anterior deixam transparecer que numa grande 

parte dos sítios (132; 96,35%), os conteúdos são disponibilizados de uma forma livre 

(avulsa), não havendo assim percursos de aprendizagem predefinidos pelos docentes. 

Observou-se também que num dos sítios de disciplina existia um mini sítio com 

navegação própria. 

han referia que a navegação dos conteúdos num sítio de uma disciplina deve ser 

s

ofundas (com mais de 3 níveis de profundidade) os alunos tendem 

a

figura seguinte apresenta os dados obtidos sobre o nível de 

p

K

equencial, deste modo o aluno não se dispersa, existindo um percurso definido para a 

aprendizagem.  

Para além de se tentar perceber como é efectuada a navegação nos sítios das 

disciplinas, procurou-se perceber qual a profundidade dos sítios, isto porque em 

hierarquias muito pr

 perder-se nas diferentes áreas e pastas aí existentes e os sítios das disciplinas ficam 

mais difíceis de navegar. 

O gráfico da 

rofundidade dos sítios das disciplinas observados. 
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Figura 32 – Nível de profundidade dos sítios das disciplinas 

 

a maioria dos sítios (68; 49,64%) os docentes optam por 2 níveis de profundidade, 

is

l  Nova área que 

 

Em 18

s

ácil navegação, tendo em conta que apenas numa minoria 

d

s 

d

N

to é, os alunos para chegarem a uma dada área têm de aceder: 

• Entrada no sítio da disciplina  Opção no menu latera

divide os conteúdos e ferramentas por tópicos/assuntos ou grupos funcionais 

 Área pretendida (onde se encontra o conteúdo ou ferramenta ambicionada). 

 (13,14%) sítios de disciplinas observou-se que os docentes disponibilizam os 

eus conteúdos numa área principal, à qual se pode aceder logo após a entrada no 

sítio da disciplina, não existindo qualquer área que estruture os conteúdos e as 

ferramentas em subáreas. 

A maioria dos sítios é de f

e sítios (10,22%; 8,03%+2,19%) existiam 4 ou mesmo 5 níveis de profundidade.  

Um outro aspecto que pode influenciar negativamente a navegação nos sítios da

isciplinas é a existência de áreas vazias, áreas que não têm conteúdos nem 

ferramentas. Este aspecto foi também alvo da observação efectuada. A tabela 

seguinte apresenta os dados obtidos. 

 

Frequência %

Não existe 65 47,40%
1 22 16,10%
2 22 16,10%
3 8 5,80%
4 11 8%
5 5 3,60%
6 1 0,70%
7 3 2,20%

Total 137 100  
Tabela 41 – Existência de áreas vazias nos sítios das disciplinas 
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Em 65 (47,40%) sítios não existiam áreas vazias, todas as áreas disponibilizadas 

n

s e alunos foram questionários 

q

docentes, relativamente à 

c

esses sítios continham conteúdos ou ferramentas. No entanto foram encontrados, em 

vários sítios, áreas vazias. Em alguns desses sítios as áreas vazias eram poucas, cerca 

de 1 ou 2, mas noutros (20,30%), existiam em maior número (mais de 3 áreas) que 

estavam desprovidas de conteúdos ou ferramentas.  

Para além da observação efectuada, os docente

uanto à facilidade de utilização dos sítios das disciplinas. 

Na tabela seguinte apresentam-se as respostas dos 

riação de sítios de disciplinas que sejam intuitivos e fáceis de utilizar, de acordo com 

a experiência de utilização de plataformas de e-Learning.  

 

  

Pouco 2 3 4 Muito nr Média Mediana
Desvio
Padrão

<1 ano 0 0 0 2 9 0 4,82 5,00 0,41

1 ano 0 0 2 0 6 0 4,50 5,00 0,93

2 anos 0 0 0 3 15 0 4,83 5,00 0,38

3 anos 0 1 1 6 20 1 4,61 5,00 0,74

4 anos 0 0 0 2 10 0 4,83 5,00 0,39

5 anos 0 0 1 0 8 0 4,78 5,00 0,67

>5 anos 0 0 0 1 5 0 4,83 5,00 0,41

Frequência 0 1 4 14 73 1

% 0% 1,10% 4,30% 15,00% 78,50% 1,10%

Experiênci
a de 

utilização 
de uma 

plataforma 
de 

e-Learning 
 

Total

Considera importante criar sítios de disciplinas intuitivos e fáceis 
de utilizar

Medidas de localização e 
dispersão

 
Tabela 42 – Criação de sítios de disciplinas intuitivos e fáceis de utilizar 

 

 maioria dos docentes (73, 78,5%), com maior ou com menor experiência de 

u

stá presente no gráfico da figura 

s

A

tilização de uma plataforma de e-Learning, considera “Muito importante” criar sítios 

de disciplinas que sejam intuitivos e fáceis de utilizar. A mediana aponta, também, 

para este valor, em todos os níveis de experiência. 

A opinião dos alunos, face à mesma questão e

eguinte. 
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Figura 33 – Os sítios das disciplinas são intuitivos e fáceis de utilizar – Alunos 

 

Os alunos, como utilizadores dos sítios das disciplinas, na sua maioria (259; 193+66 

– 50,98%) afirmam que os sítios das disciplinas são intuitivos e fáceis de utilizar.  

 

5.3.5.2 Acessibilidade 
Neste trabalho procurou-se saber se os docentes se preocupam com alunos com 

necessidades especiais. Sendo a acessibilidade dos sítios das disciplinas condicionada 

fortemente pela acessibilidade da própria plataforma de e-Learning 44  com este 

indicador, pretendeu-se saber apenas se os docentes estão sensibilizados para este 

aspecto quando criam os conteúdos que vão disponibilizar nos sítios das disciplinas.  

 

  

Pouco 2 3 4 Muito nr Média Mediana
Desvio
Padrão

<1 ano 1 0 1 4 5 0 4,09 4,00 1,22

1 ano 0 0 2 2 4 0 4,25 4,50 0,89

2 anos 2 1 3 3 8 1 3,82 4,00 1,43

3 anos 2 1 6 6 13 1 3,96 4,00 1,23

4 anos 0 2 2 3 5 0 3,92 4,00 1,17

5 anos 0 1 4 1 3 0 3,67 3,00 1,12

>5 anos 0 0 2 1 3 0 4,17 4,50 0,98

Frequência 5 5 20 20 41 2

% 5,40% 5,40% 21,50% 21,50% 44,10% 2,10%
Total

Considera importante que os conteúdos das 
disciplinas sejam aptos para alunos com 

necessidades especiais

Experiência de 
utilização de 

uma 
plataforma de 
e-Learning na 

docência

Medidas de localização e 
dispersão

 
Tabela 43 – Acessibilidade dos conteúdos 

 

 

                                                           
44 A empresa criadora da plataforma de e-Learning, refere que existe um compromisso assumido para 
tornar a dita plataforma acessível. Mais informações em: 
http://www.blackboard.com/company/accessfaqs.htm 
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De acordo com a tabela anterior 61 (20+41) docentes acham bastante importante 

que os conteúdos das disciplinas sejam aptos para alunos com necessidades especiais. 

O valor da mediana é elevado, rondando o 4. Apenas os docentes com 5 anos de 

experiência é que não acham tão importante, pois o valor para a mesma medida é 3. 

 

5.3.5.3 Pesquisa de disciplinas já existentes 
Lynch refere no seu modelo a necessidade de se pesquisar sítios de disciplinas já 

existentes, para servirem como fonte de inspiração para a criação de um novo sítio. 

No questionário efectuado aos docentes, colocou-se uma questão que abordava essa 

pesquisa. Os dados da tabela seguinte reflectem os dados obtidos. 

 

  

Nunca 2 3 4 Sempre nr Média Mediana
Desvio
Padrão

<1 ano 4 3 2 1 1 0 2,27 2,00 1,35

1 ano 1 4 0 2 1 0 2,75 2,00 1,39

2 anos 9 5 3 1 0 0 1,78 1,50 0,94

3 anos 8 7 8 3 2 1 2,43 2,00 1,23

4 anos 2 7 3 0 0 0 2,08 2,00 0,67

5 anos 3 4 2 0 0 0 1,89 2,00 0,78

>5 anos 0 3 2 0 1 0 2,83 2,50 1,27

Frequência 27 33 20 7 5 1

% 29,00% 35,50% 21,50% 7,50% 5,40% 1,10%

Pesquisa e procura conhecer como fonte de 
inspiração outras disciplinas existentes em 

plataformas de e-Learning

Experiência de 
utilização de 

uma 
plataforma de 
e-Learning na 

docência

Total

Medidas de localização e 
dispersão

 
Tabela 44 – Pesquisa de sítios de disciplinas já existentes 

 

A maioria dos docentes (64,50%; 29,00%+35,50%), “Nunca efectua” ou “Quase 

nunca” efectua qualquer pesquisa de sítios de disciplinas já existentes. A mediana 

apresentada para cada um dos anos reflecte esta tendência, pois o valor é quase 

sempre 2. Relativamente aos que fazem essa pesquisa, são os docentes com mais de 

5 anos de experiência na utilização de plataformas de e-Learning, quem mais procura 

pesquisar e conhecer outros sítios de disciplinas como meio de inspiração para o sítio 

que vão criar, para estes a mediana situa-se no valor 2,5. 

 

5.3.6 Avaliação 
Tal como foi mencionado no referencial, esta variável é composta não só pela a 

avaliação da aprendizagem do aluno, mas também pela avaliação do desempenho do 

docente e pela avaliação do próprio sítio da disciplina. Com esta variável pretende-se 
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perceber se os docentes recorrem às ferramentas de avaliação disponíveis nos sítios 

das disciplinas para efectuarem as três avaliações referidas. 

As ferramentas de avaliação disponíveis nos sítios das disciplinas poderão ser as 

seguintes: 

• Entregas de trabalho – espaço para os alunos submeterem ficheiros com a 

resolução de trabalhos propostos pelos docentes; 

• Questionários não identificados e não cotados – questionários normalmente 

utilizados para o aluno avaliar os seus conhecimentos (autoavaliação) ou para 

avaliar o desempenho docente ou o próprio sítio da disciplina; 

• Questionários identificados e cotados – questionários normalmente utilizados 

para avaliar a aprendizagem do aluno; 

 

A tabela seguinte apresenta uma súmula dos indicadores que constituem esta 

variável e os seus objectivos. 

 

Variável Indicador Objectivos 

Avaliação dos alunos Identificar se os docentes utilizam as ferramentas 
disponíveis nos sítios das disciplinas para avaliar os 
alunos. 

Avaliação do docente Perceber se os docentes utilizam as ferramentas 
disponíveis nos sítios das disciplinas para avaliarem o 
seu desempenho. 

Avaliação 

Avaliação do sítio da disciplina Conhecer se os docentes utilizam as ferramentas 
disponíveis nos sítios das disciplinas para os 
avaliarem. 

Tabela 45 – Variável Avaliação 
 

5.3.6.1 Avaliação dos alunos 
Os docentes e alunos foram questionados quanto ao uso das ferramentas para a 

avaliação da aprendizagem dos alunos. Na observação efectuada aos sítios das 

disciplinas e para além de se perceber se os docentes avaliavam a aprendizagem dos 

alunos, tentou-se conhecer que ferramentas eram utilizadas para tal. 

O gráfico da figura seguinte ilustra os dados obtidos, quanto à utilização dos sítios 

das disciplinas para avaliar os alunos, pelos três instrumentos empregues 

(questionário aos docentes; questionário aos alunos; observação). 
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Figura 34 – Utilização das ferramentas de avaliação para avaliar a aprendizagem dos Alunos 
 

De acordo com o apresentado a maioria dos docentes (63 - 67,74%) não utiliza as 

ferramentas de avaliação disponíveis nos sítios das disciplinas para avaliar a 

aprendizagem dos alunos. Tal facto é também apontado pelas respostas dos alunos e 

pela observação levada a cabo. 

Em 10 sítios de disciplinas (7,29%) são utilizadas essas ferramentas. No entanto 

existe uma discrepância quanto ao número de sítios com ferramentas de avaliação e 

ao número de respostas positivas dos docentes. Este facto acontece, pois por vezes o 

mesmo sítio de disciplina é trabalhado por vários docentes (leccionando em conjunto 

uma mesma disciplina). 

O gráfico seguinte apresenta, de acordo com a observação desses 10 sítios, as 

ferramentas de avaliação utilizadas pelos docentes. 

 

5; 50%

3; 30%

2; 20%

Questionários identificados e cotados
Questionários não identificados e não cotados
Entrega de trabalhos

 
Figura 35 – Ferramentas de avaliação utilizadas 
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Nesses 10 sítios, a ferramenta de avaliação Questionários identificados e 

cotados é utilizada em 5 (50%). Os Questionários não identificados e não 

cotados recolhem uma menor preferência por parte dos docentes. 

 

5.3.6.2 Avaliação do docente 
A avaliação do desempenho do docente é uma outra vertente possível para a 

avaliação efectuada no sítio das disciplinas. Tanto os docentes como os alunos foram 

inquiridos quanto a essa prática. As respostas obtidas estão presentes no gráfico da 

figura seguinte. 
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Figura 36 – Utilização das ferramentas de avaliação para avaliar a prestação dos Docentes 

 

Tal como no caso anterior verifica-se também, que a maior parte dos docentes (69; 

74,19%) não utiliza as ferramentas de avaliação disponíveis nos sítios das disciplinas 

para avaliar a sua prestação enquanto docente. 

De acordo com a observação efectuada apenas um dos sítios tinha um Questionário 

não identificado e não cotado com esse propósito. 

 

5.3.6.3 Avaliação do sítio da disciplina 
O último indicador da variável Avaliação é utilização de ferramentas para a 

avaliação do próprio sítio da disciplina. Este indicador permite ao docente obter uma 

opinião dos alunos quanto a este tópico. 

O gráfico da figura seguinte apresenta os dados obtidos junto de docentes e alunos, 

neste âmbito. 
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Figura 37 – Utilização das ferramentas de avaliação para avaliar o sítio da disciplina 

 

Tal como o que aconteceu nos indicadores anteriores a esmagadora maioria dos 

docentes (71; 76,34%) não utiliza as ferramentas de avaliação para avaliar os seus 

sítios. Apenas 10 (1+9; 10,75%) docentes responderam que efectuavam sempre ou 

quase sempre este tipo de avaliação. 

Na observação efectuada aos sítios das disciplinas apenas se encontrou em 2 destes 

um Questionário não identificado e não cotado que servia esse objectivo. 

 

5.3.7 Ética 
Tal como referido a variável Ética está relacionada com aspectos culturais, de 

linguagem a utilizar e de direitos de autor. A tabela seguinte apresenta uma súmula 

dos indicadores e respectivos objectivos que compõem esta variável. 

 

 

Variável Indicador Objectivos 

Diversidade cultural Conhecer se os docentes estão sensibilizados em 
adaptar os conteúdos para alunos de outras culturas 
(por exemplo a língua). 

Etiqueta Saber se os docentes definem um guia que oriente os 
alunos no estilo de linguagem a usar quando 
interagem utilizando as ferramentas de comunicação. 

Ética 

Aspectos legais Saber se os docentes e alunos se preocupam com as 
questões de direitos de autor; 
Saber se na UA existem regulamentos relativos aos 
direitos de autor e ao plágio. 

Tabela 46 – Variável Ética 
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5.3.7.1 Diversidade cultural 
A plataforma de e-Learning da UA é utilizada por alunos de nacionalidade portuguesa 

e por alunos estrangeiros (alunos de Erasmus). A adaptação da língua utilizada nos 

sítios das disciplinas é algo que pode facilitar a aprendizagem destes alunos, pois é 

menos um entrave à sua integração no seio da disciplina. Esta adaptação pode ser 

efectuada a dois níveis: 

• Sítio da disciplina – a plataforma de e-Learning disponibiliza aos seus 

utilizadores 6 línguas diferentes para a interface. Por defeito a interface 

encontra-se em português, mas cada utilizador pode definir a sua própria 

língua; 

• Conteúdos – os docentes, como autores dos conteúdos podem optar por 

disponibilizar os seus conteúdos em diversas línguas, embora à custa de um 

maior trabalho na fase de elaboração dos mesmos; 

Tendo em conta os dois níveis apresentados e como o primeiro depende da 

plataforma, apenas se procurou perceber se os docentes adaptam a língua dos seus 

conteúdos a alunos provenientes de outros países. A tabela seguinte reflecte os dados 

das respostas dos docentes, tendo em linha de conta a experiência de utilização de 

uma plataforma de e-Learning. 

 

  

Nunca 2 3 4 Sempre nr Média Mediana
Desvio
Padrão

<1 ano 5 4 0 1 1 0 2,00 2,00 1,34

1 ano 2 3 2 0 1 0 2,38 2,00 1,30

2 anos 11 2 1 2 2 0 2,00 1,00 1,50

3 anos 12 4 5 6 1 1 2,29 2,00 1,33

4 anos 1 6 3 1 1 0 2,58 2,00 1,08

5 anos 4 3 0 1 0 1 1,75 1,50 1,04

>5 anos 3 3 0 0 0 0 1,50 1,50 0,55

Frequência 38 25 11 11 6 2

% 40,90% 26,90% 11,80% 11,80% 6,50% 2,10%

Procura disponibilizar conteúdos em várias línguas 
para melhor os adequar a alunos de outros países

Experiência de 
utilização de 

uma 
plataforma de 
e-Learning na 

docência

Total

Medidas de localização e 
dispersão

 
Tabela 47 – Disponibilização de conteúdos em várias línguas – Docentes 

 

São poucos (6; 6,5%) os docentes que procuram disponibilizar os seus conteúdos 

em várias línguas. O valor da mediana ronda o 2 (Quase nunca). Os docentes com 

mais experiência de utilização (experiência superior ou igual a 5 anos) são os que 

menos se preocupam com estes aspectos. 

No gráfico da figura seguinte apresenta-se a resposta dos alunos relativamente à 

adaptação da língua dos conteúdos para alunos de outros países. 
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Figura 38 – Disponibilização de conteúdos em várias línguas – Alunos 

 

Tal como os docentes a maioria dos alunos (268; 140+128; 52,76%) afirmam que 

não existe ou raramente existe alguma adaptação da língua utilizada nos conteúdos. 

 

5.3.7.2 Etiqueta 
Quando se utilizam ferramentas de comunicação nos sítios das disciplinas, segundo 

Khan, deve existir um guia de referência que indique aos alunos qual o estilo de 

linguagem a utilizar. 

A definição de um estilo de linguagem serve para assegurar, aos docentes e alunos, 

a utilização de regras comuns, que tentam uniformizar a comunicação (por exemplo 

para não se ferirem susceptibilidades dos utilizadores).  

Docentes e alunos foram questionados relativamente a este aspecto. Na tabela 

seguinte apresentam-se os dados obtidos junto dos docentes. 

 

  

Nunca 2 3 4 Sempre nr Média Mediana
Desvio
Padrão

<1 ano 5 1 2 1 1 1 2,20 1,50 1,48

1 ano 4 1 2 1 0 0 2,00 1,50 1,20

2 anos 7 4 2 3 1 1 2,24 2,00 1,35

3 anos 11 7 4 3 2 2 2,19 2,00 1,30

4 anos 1 4 1 4 2 0 3,17 3,50 1,34

5 anos 3 1 0 1 1 3 2,33 1,50 1,75

>5 anos 2 1 1 1 1 0 2,67 2,50 1,63

Frequência 33 19 12 14 8 7

% 35,50% 20,40% 12,90% 15,10% 8,60% 7,50%

Experiência de 
utilização de 

uma 
plataforma de 
e-Learning na 

docência

Total

Indica aos seus alunos a linguagem a utilizar nas 
ferramentas de comunicação

Medidas de localização e 
dispersão

 
Tabela 48 – Linguagem a utilizar nas ferramentas de comunicação – Docentes 

 

De acordo com as respostas dadas, grande parte dos docentes (55,90%; 

35,50%+20,40%) não indica ou raramente indica aos alunos o estilo de linguagem a 
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utilizar. A mediana indica isso mesmo, já que anda à volta do 1,5/2. Os docentes com 

4 anos de experiência, de acordo com esta medida de localização, são os que mais 

fazem essa indicação. 

O gráfico da figura seguinte apresenta as respostas dos alunos quando questionados 

sobre o mesmo tópico. 
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Figura 39 – Linguagem a utilizar nas ferramentas de comunicação – Alunos 

 

A maioria dos alunos (268; 52,76%) indica que nunca existe ou raramente existe 

uma referência ao estilo de linguagem a utilizar.  

 
 

5.3.7.3 Aspectos legais 
O indicador Aspectos legais envolve questões relacionadas com o respeito pelos 

direitos de autor e o combate ao plágio na construção dos conteúdos a disponibilizar 

nos sítios das disciplinas. 

A tabela seguinte apresenta as respostas dos docentes, quando questionados sobre a 

salvaguarda dos seus direitos de autor, quando partilham conteúdos. 
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Nunca 2 3 4 Sempre nr Média Mediana
Desvio
Padrão

<1 ano 1 0 2 4 0 4 3,00 3,00 0,89

1 ano 1 4 1 0 0 2 2,63 1,50 2,72

2 anos 6 3 4 1 0 4 1,78 1,00 1,11

3 anos 9 3 4 3 3 7 2,41 1,00 2,49

4 anos 3 2 5 0 0 2 2,17 1,50 1,40

5 anos 2 3 2 0 1 1 1,78 2,00 0,83

>5 anos 2 0 1 0 2 1 2,17 2,00 1,17

Frequência 24 15 19 8 6 21

% 25,80% 16,10% 20,40% 8,60% 6,50% 22,60%

Medidas de localização e 
dispersão

Na partilha de conteúdos procura salvaguardar os 
seus direitos

Experiência de 
utilização de 

uma plataforma 
de 

e-Learning na 
docência

Total
 

Tabela 49 – Salvaguardar os direitos de autor na partilha de conteúdos – Docentes 
 

A maioria dos docentes (41,90%; 25,80%+16,10%), que respondeu à questão 

colocada, afirmou que “Nunca” ou “Quase nunca” procura salvaguardar os seus 

direitos de autor. De acordo com a mediana, os docentes que mais se preocupam em 

salvaguardar os seus direitos são os menos experientes (experiência inferior a 1 ano) 

o valor desta medida de localização é 3.  

Apenas 14 (8+6; 6,50%+8,60%) docentes procuram salvaguardar “Sempre” ou 

“Quase sempre” os seus direitos enquanto autores dos conteúdos que partilham. 

Uma outra questão colocada aos docentes foi relativa ao pedido de autorização 

prévio para a reutilização de conteúdos de terceiros. A tabela seguinte espelha as 

respostas obtidas. 

 

  

Nunca 2 3 4 Sempre nr Média Mediana
Desvio
Padrão

<1 ano 1 1 0 1 1 7 3,00 3,00 1,83

1 ano 0 0 0 1 1 6 4,50 4,50 0,71

2 anos 0 0 1 1 2 14 4,25 4,50 0,96

3 anos 1 0 1 5 9 13 4,35 5,00 1,08

4 anos 0 0 2 2 2 6 4,31 5,00 1,08

5 anos 0 1 0 0 4 4 4,00 4,00 0,89

>5 anos 0 0 0 0 1 5 4,40 5,00 1,34

Frequência 2 2 4 10 20 55

% 2,10% 2,10% 4,30% 10,80% 21,50% 59,20%

Medidas de localização e 
dispersão

Solicita autorização para a reutilização de 
conteúdos

Experiência de 
utilização de 

uma 
plataforma de 
e-Learning na 

docência

Total
 

Tabela 50 – Solicita autorização de terceiros para a reutilização de conteúdos 
 

Ao contrário do verificado na partilha dos conteúdos, os docentes procuram pedir 

autorização prévia, quando utilizam conteúdos de terceiros. A grande maioria dos 

docentes (30; 32,30%; 21,50%+10,80%), que respondeu a esta questão, respondeu 
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que “Sempre” ou “Quase sempre” solicitam autorização para a reutilização de 

conteúdos.  

De acordo com as medianas apresentadas os docentes que menos o solicitam, têm 

uma experiência na utilização de plataformas de e-Learning que é inferior a 1 ano, o 

valor da mediana é 3. Os restantes docentes, com maior ou menor experiência 

solicitam “Sempre” ou “Quase sempre” essa autorização, isto de acordo com a mesma 

medida de localização, que para os restantes docentes se situa entre o 4 e o 5. 

Relativamente aos alunos tentou-se perceber se estes conhecem os seus direitos, 

enquanto autores de trabalhos e se lhes é pedida autorização quando esses trabalhos 

são disponibilizados nos sítios das disciplinas. O gráfico seguinte apresenta as 

respostas dos alunos, relativamente a este aspecto. 
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Figura 40 – Conhece os seus direitos enquanto autor de trabalhos – Alunos 

 

A maioria dos inquiridos (318; 62,60%) desconhece os seus direitos enquanto 

autores de trabalhos no âmbito das actividades propostas nas disciplinas.  

Relativamente ao pedido de autorização por parte dos docentes, para a 

disponibilização dos trabalhos nos sítios das disciplinas, as respostas são apresentadas 

no gráfico da figura seguinte. 
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Figura 41 – Pedido de autorização para disponibilização de trabalhos 

 

A resposta “Nunca” foi a assinalada pela maioria dos alunos inquiridos (241; 

47,44%).  

Segundo o gestor estratégico na UA, existe uma política bem definida quanto aos 

direitos de autor, no entanto tal não acontece quanto a questões relacionadas com o 

plágio, em que cada docente efectua o seu combate a título individual. 

 

5.3.8 Gestão 
Tal como referido no referencial o intuito desta variável é conhecer como é efectuada 

a gestão dos sítios das disciplinas. A tabela seguinte apresenta o indicador e 

respectivo objectivo definido para a variável Gestão. 

 

Variável Indicador Objectivos 

Gestão 
Gestão do sítio da disciplina Conhecer o modo como os docentes fazem a gestão 

dos sítios das suas disciplinas. 

Tabela 51 – Variável Gestão 
 

5.3.8.1 Gestão do sítio da disciplina 
Para se conhecer a forma como os docentes fazem a gestão dos sítios das disciplinas 

e qual o seu grau de autonomia face aos serviços e suporte prestados pela UOe-L, 

foram levantadas várias questões no questionário dos docentes. As respostas a estas 

questões não eram exclusivas, uma vez que os docentes frequentemente estão 

envolvidos em múltiplas disciplinas podendo ter nestas papéis diversos.  

A tabela seguinte apresenta a forma como são geridos os sítios da disciplina em 

relação à experiência de utilização de uma plataforma de e-Learning na docência. 
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Por si 

autonomamente

Por si em 
conjunto com 
outros colegas

Por si em conjunto 
com a equipa de 
suporte (UOe-L)

Pela equipa de 
suporte (UOe-L)

<1 ano 5 7 4 0
1 ano 3 4 2 2
2 anos 17 10 5 1
3 anos 15 15 10 1
4 anos 9 10 4 1
5 anos 7 5 3 0
>5 anos 3 2 2 0

Frequência 59 53 30 5
% 63,40% 57% 32,30% 5,40%

Os sítios das disciplinas são geridos:

Experiência de 
utilização de 

uma 
plataforma de 
e-Learning na 

docência

Total
 

Tabela 52 – Gestão dos sítios das disciplinas 
 

Tendencialmente os sítios das disciplinas são geridos pelos docentes (59; 63,4%) de 

forma autónoma (isolada). Quando leccionam uma disciplina com mais docentes, a 

gestão desses sítios é efectuada de uma forma partilhada (53; 57%). Existem ainda 

alguns docentes (30; 32,30%) que efectuam a gestão do sítio da disciplina com o 

auxílio da UOe-L.  

Em termos de completa dependência da UOe-L para a gestão dos sítios da disciplina 

os docentes da amostra demonstram o contrário, apenas 5 (5,40%) docentes não 

gerem os sítios das suas disciplinas e optam por deixar essa tarefa a cargo da UOe-L. 

Sendo que a maioria destes docentes tem pouca experiência (1, 2 anos) na utilização 

de plataformas de e-Learning no auxílio à docência. Outros gerem os sítios das 

disciplinas com o auxílio da UOe-L (32,30%) e tal como os docentes dependentes, 

verifica-se que os que mais utilizam a UOe-L são os que têm menor experiência na 

utilização de uma plataforma de e-Learning (experiência inferior ou igual a 3 anos). 

 

A configuração inicial dos sítios das disciplinas é essencial para a eficácia do processo 

de ensino/aprendizagem. Um sítio de disciplina pode ser agradável visualmente, mas 

se o acesso aos conteúdos, às ferramentas e às actividades propostas for demasiado 

confuso/complexo a aprendizagem pode ser prejudicada (Lynch, 2002, p. 33). 

Sabendo que tendencialmente, os docentes são autónomos na gestão dos sítios das 

disciplinas, que a abertura desses sítios é efectuada pelos técnicos da UOe-L e que os 

docentes seleccionam e disponibilizam as ferramentas de uma forma autónoma ou em 

conjunto com outros colegas, tornou-se necessário conhecer como é efectuada a 

configuração inicial dos sítios. Saber se os docentes de algum modo dependem mais 

da UOe-L para a transposição do planeamento efectuado para o sítio da disciplina, já 

que, tal como referido por Lynch, esta é uma fase crucial. 
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A tabela seguinte espelha o modo como é efectuada a configuração de um sítios de 

uma disciplina, pelos docentes, de acordo com a experiência de utilização de uma 

plataforma de e-Learning na docência. 

 

Por si 
autonomamente

Por si em 
conjunto com 
outros colegas

Por si em conjunto 
com a equipa de 
suporte (UOe-L)

Pela equipa de 
suporte (UOe-L)

<1 ano 5 6 1 1
1 ano 3 3 0 2
2 anos 14 5 0 3
3 anos 10 8 6 8
4 anos 5 3 4 4
5 anos 6 3 4 1
>5 anos 2 1 3 1

Frequência 45 29 18 20
% 48,40% 31,20% 19,30% 21,50%

A configuração inicial dos sítios das suas disciplinas é efectuada:

 
Experiência de 
utilização de 

uma 
plataforma de 
e-Learning na 

docência

Total
 

Tabela 53 – Configuração inicial dos sítios das disciplinas 
 

Para a configuração inicial dos sítios das disciplinas a independência da UOe-L já não 

é tão notória, isto é, apesar dos docentes serem autónomos na configuração inicial 

dos sítios das disciplinas, pois 45 (48,40%) responderam que o faziam de uma forma 

autónoma, o número de docentes que opta pelo auxílio da UOe-L nesta tarefa é 

francamente superior (20; 21,50%). 

 

Para além de se conhecer o modo como são geridos os sítios das disciplinas e como é 

efectuada a configuração inicial dos mesmos, tentou-se perceber quais são os papéis 

dos docentes, quando a gestão do sítio da disciplina é partilhada com a UOe-L ou com 

outros docentes. 

A tabela seguinte apresenta os papéis desempenhados pelos docentes, quando a 

gestão dos sítios das disciplinas é partilhada com a UOe-L. 
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Concepção do 
sítio da 

disciplina

Concepção 
dos 

conteúdos
Disponibilização 
dos conteúdos

Acompanhamento 
dos alunos e das 

suas actividades de 
ensino/ 

aprendizagem

Elaboração de 
trabalhos, 
testes, etc

Correcção de 
trabalhos, 
testes, etc

<1 ano 4 3 5 2 2 2

1 ano 1 2 2 2 2 2

2 anos 2 7 7 6 5 4

3 anos 3 9 10 4 3 4

4 anos 1 4 2 3 4 2

5 anos 0 2 2 0 2 1

>5 anos 1 2 2 1 1 1

Frequência 12 29 30 18 19 16

% 12,90% 31,20% 32,20% 19,30% 20,40% 17,20%

Nas disciplinas geridas por si em conjunto com a equipa de suporte quais os papeis que 
desempenha

 
Experiência de 
utilização de 

uma 
plataforma de 
e-Learning na 

docência

Total
 

Tabela 54 – Papel do docente quando a gestão do sítio da disciplina é partilhada com a UOe-L 
 

Os docentes quando trabalham em conjunto com a UOe-L assumem como papéis 

preponderantes a elaboração dos conteúdos (31,20%) e a sua disponibilização no sítio 

da disciplina (32,20%) e a elaboração de trabalhos, testes, etc. 

 

A tabela seguinte apresenta os papéis desempenhados pelos docentes, quando estes 

partilham a gestão dos sítios das disciplinas com outros docentes. 

 

Concepção do 
sítio da 

disciplina

Concepção 
dos 

conteúdos
Disponibilização 
dos conteúdos

Acompanhamento 
dos alunos e das 

suas actividades de 
ensino/ 

aprendizagem

Elaboração de 
trabalhos, 
testes, etc

Correcção de 
trabalhos, 
testes, etc

<1 ano 3 7 8 2 2 2

1 ano 0 4 4 3 2 2

2 anos 7 10 10 7 6 7

3 anos 13 17 18 10 9 8

4 anos 6 10 11 9 6 4

5 anos 3 6 7 4 4 2

>5 anos 2 3 3 3 3 3

Frequência 34 57 61 38 32 28

% 36,50% 61,30% 65,60% 40,90% 34% 30,10%

Nas disciplinas geridas por si em conjunto com outros colegas quais os papeis que 
desempenha

 
Experiência de 
utilização de 

uma 
plataforma de 
e-Learning na 

docência

Total
 

Tabela 55 – Papel do docente quando a gestão do sítio da disciplina é partilhada com outro 
docente 

 

Neste caso e tal como acontece quando a gestão dos sítios das disciplinas é 

partilhada com a UOe-L, as equipas dos docentes tendem a conceber os conteúdos 

(57; 61,30%) e disponibilizá-los (61; 65,60%) nos sítios. Os docentes assumem 

também papel de acompanhamento dos alunos e das suas actividades de 

ensino/aprendizagem (38; 40,90%).  

De acordo com o questionário efectuado ao técnico da UOe-L existem diversos níveis 

no envolvimento dos docentes e alunos na plataforma, como “experiências diversas, 

que vão desde a mera disponibilização de conteúdos como complemento às 
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actividades presenciais, até a disciplinas que ocorrem inteiramente on-line. Existindo 

docentes que solicitam apoio e que dependem totalmente dos serviços prestados pela 

UOe-L e outros, na sua maioria, que são completamente autónomos, solicitando 

alguns esclarecimentos pontuais na utilização da plataforma”. 

 
 

5.4 Sumário 
O presente capítulo encontra-se dividido em duas partes: Caracterização das 

amostras e Apresentação das variáveis. 

Relativamente à primeira parte, caracterização das amostras, apresenta-se de 

seguida um resumo da análise de resultados. 

Das três populações apresentadas na selecção da população, resultaram três 

amostras, para as quais se efectuou uma caracterização detalhada. Verificou-se que 

as três amostras correspondem a cerca de 10% de cada uma das populações 

correspondentes. 

Em relação à amostra Docentes, verificou-se um desfasamento temporal entre a 

experiência de leccionação no ensino superior e a experiência na utilização de uma 

plataforma de e-Learning, no auxílio à docência. Quanto à amostra Alunos, esse 

desfasamento já não se verifica. 

Em relação à segunda parte, Apresentação das variáveis, apresenta-se de seguida 

um sumário da análise dos resultados para cada variável, ordenado de acordo com o 

referencial (Institucional, Sistema de Suporte, Tecnológica, Planeamento curricular, 

Desenho da interface, Avaliação, Ética e Gestão). 

 

Institucional 

Na UA a utilização de uma plataforma de e-Learning como auxílio às aulas 

presenciais remonta a 1998. O que faz com que a instituição tenha já rumos traçados 

quanto às iniciativas de e-Learning, no entanto as políticas institucionais não são 

muito fortes.  

Fomentar a utilização da plataforma de e-Learning, por parte dos docentes e alunos 

é uma das preocupações da instituição, pois o e-Learning é tido como uma mais-valia 

na flexibilização do processo de ensino/aprendizagem. 

Outra das preocupações centra-se na disponibilização de serviços de suporte que 

auxiliem os docentes e alunos na utilização da plataforma de e-Learning. 

Não se verificam resistências à mudança, pois o evoluir da utilização da plataforma 

de e-Learning tem sido significativo, quer por parte dos docentes, quer por parte dos 

alunos da UA. 
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Quanto ao evoluir das tecnologias é algo que também não é esquecido pela UA. A 

instituição está atenta às novidades tecnológicas existentes na área do e-Learning e 

tenta acompanhá-las. 

Na UA, a um nível institucional, existe uma preocupação em garantir aos docentes e 

alunos, rumos, tecnologias e serviços, que os orientem e auxiliem no decorrer do 

processo de ensino/aprendizagem. 

 

Sistema de suporte 

A estrutura de suporte ao e-Learning, da UA, foi constituída desde o primeiro 

momento em que esta instituição constituiu o seu AE. Desde 1998 até 2006 a 

estrutura de suporte evoluiu, devido às exigências e desafios que foram sendo 

colocados pelos docentes e alunos. 

A UOe-L disponibiliza aos docentes e alunos da UA um conjunto de serviços e 

recursos a que estes podem aceder quando tiverem dúvidas na utilização da 

plataforma de e-Learning.   

Apesar da avaliação efectuada pelos docentes, alunos, técnico da UOe-L e gestor 

estratégico ser positiva, a UOe-L necessita de efectuar uma recolha de dados que 

fundamente a perspectiva que esta estrutura tem sobre os serviços por ela prestados 

e que a ajude a definir rumos novos que vão ao encontro das necessidades expressas 

pelos docentes e alunos. 

A avaliação da formação foi efectuada apenas pelos docentes, pois os alunos não 

responderam às questões relacionadas com este tópico. De acordo com a opinião dos 

docentes a estratégia utilizada é apropriada e os tópicos abordados nas sessões de 

formação levadas a cabo pela UOe-L são os suficientes. No entanto existe uma 

minoria de docentes, que aponta algumas alterações a efectuar, tanto na estratégia 

utilizada (entre outros: aumentar a componente prática; diminuir a informação; 

separar o público-alvo de acordo com a experiência), como nos tópicos abordados 

(diminuir o número de tópicos abordados; efectuar sessões de formação centralizadas 

em determinados tópicos).  

Alguns docentes apontam mesmo novos tópicos a abordar nas sessões de formação 

como: difusão de boas práticas; normalização de conteúdos; gestão de disciplinas; e 

gestão de conteúdos. 

Os serviços e recursos disponibilizados pela UOe-L são mais utilizados por docentes 

do que pelos alunos. Isto verifica-se pois os docentes têm de solicitar à estrutura de 

suporte serviços que estão relacionados com a administração dos sítios das disciplinas, 

como sendo a abertura de um sítio de disciplina e a associação dos alunos ao mesmo.  
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Grande parte das dificuldades sentidas pelos docentes advém da falta de tempo para 

utilizar a plataforma de e-Learning; da dificuldade em utilizar as ferramentas 

disponíveis pela plataforma; da necessidade de formação; do desconhecimento de 

boas práticas. 

 

Tecnológica 

A variável tecnológica surge na tentativa de se conhecer aspectos relacionados com 

a infra-estrutura, mais propriamente com a plataforma de e-Learning disponibilizada 

pela UA e de se conhecer aspectos relacionados com a selecção e disponibilização de 

ferramentas nos sítios das disciplinas. 

Quanto à infra-estrutura, a UA disponibiliza aos docentes e alunos uma plataforma 

que é susceptível de ser adaptada a futuras solicitações, que comporta actualizações 

regulares e que está sempre disponível. 

Quanto às ferramentas verificou-se que grande parte dos docentes não retira dos 

sítios das disciplinas as ferramentas que não utiliza. Observou-se que na maioria 

destes sítios existiam ferramentas que não eram utilizadas.  

A análise e a disponibilização que os docentes fazem das ferramentas são, de um 

modo geral, efectuadas, por este de forma autónoma, ou com a ajuda de um colega. 

A UOe-L é pouco utilizada como auxílio nestas duas tarefas. 

As ferramentas de comunicação mais utilizadas são ferramentas assíncronas, como o 

e-mail, as mensagens e o fórum de discussão. 

 

Planeamento curricular 

Os docentes, nos sítios das disciplinas observadas, disponibilizam aos seus alunos, 

para além dos conteúdos das aulas, outros tipos, dos quais se destacam, por serem 

dos mais disponibilizados: os objectivos, a avaliação e a bibliografia.  

São também utilizados vários formatos de ficheiros, no entanto verificou-se um 

predomínio do PDF e das aplicações do MS Office (Word, Excel e PowerPoint). 

Na análise efectuada aos conteúdos tentou-se perceber se os docentes colocam nos 

sítios das disciplinas apoios para os alunos obterem o programa necessário à 

visualização ou execução dos conteúdos, como hiperligações para páginas na 

WWW/Internet ou mesmo disponibilizando directamente o próprio programa. 

Verificou-se que na maior parte dos sítios observados existiam conteúdos que 

necessitavam de um programa específico para a abertura, leitura ou execução, mas 

não existia qualquer hiperligação para uma página na WWW/Internet com esse 

programa nem mesmo a disponibilização directa desse programa. 
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Os docentes, na sua maioria, procuram conhecer o público-alvo das suas disciplinas 

e adaptam os sítios das disciplinas às necessidades apontadas por estes. No entanto 

não utilizam as ferramentas disponíveis nos sítios das disciplinas para este fim. 

Verificou-se que são utilizados vários meios para a disseminação da informação. Os 

docentes para além de utilizarem os sítios das disciplinas, facultam também aos 

alunos, informação em formato papel (livros ou fotocópias). 

Na maioria dos sítios das disciplinas observados, os conteúdos lá disponibilizados são 

disponibilizados de acordo com um tópico ou assunto da matéria. 

No modelo de Lynch referia-se que era importante para o aluno conhecer um 

calendário onde existisse uma indicação de um tempo máximo de resposta às 

interpelações por ele lançadas, quando utiliza as ferramentas de comunicação 

existentes nos sítios das disciplinas. Quando questionados os docentes quanto a esta 

prática, a maioria respondeu que nunca ou raramente disponibiliza um calendário 

desta natureza. No entanto a maioria dos docentes responde aos alunos em 24h. Ou 

seja, apesar de não existir um compromisso formal de resposta, esta é efectuada num 

curto espaço de tempo. 

O último indicador associado a esta variável está intimamente relacionado com a 

estratégia utilizada pelos docentes. Verificou-se que na sua maioria a estratégia 

utilizada é a de complemento às aulas presencias.  

 

Desenho da interface 

De um modo geral os sítios das disciplinas não estão estruturados de uma forma 

sequencial, existe uma grande liberdade na utilização dos conteúdos nos sítios das 

disciplinas, podendo assim os alunos navegar por estes livremente sem percursos de 

aprendizagem predefinidos. 

Apesar de haver uma grande liberdade na navegação os docentes tentam criar sítios 

de disciplinas pouco profundos, isto é, com poucos níveis, sendo que na maioria dos 

sítios são utilizados 2 níveis. O que contribui em muito para o fácil acesso aos 

conteúdos. 

De igual modo os docentes não deixam nos sítios das disciplinas áreas vazias de 

conteúdos. Existe, numa minoria de sítios com áreas vazias, a sua disponibilização 

pode relevar-se frustrante e pode também criar falsas expectativas nos alunos. 

Os docentes tentam criar sítios de disciplinas intuitivos e fáceis de utilizar. Este 

aspecto é confirmado pelos alunos, que são os grandes utilizadores dos sítios, já que a 

maioria dos inquiridos assim o afirmou. 
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A preocupação com a acessibilidade dos conteúdos é um aspecto que os docentes 

acham relevante, quando criam os conteúdos pedagógicos. Existe já uma sensibilidade 

para estes aspectos. 

Na criação dos sítios das disciplinas a maioria dos docentes não procura outros sítios 

já existentes. São poucos os docentes que pesquisam noutras plataformas de  

e-Learning sítios que possam servir de fonte de inspiração para os que estão a criar. 

 

Avaliação 

Segundo os modelos de Khan e Lynch deve-se avaliar não só a aprendizagem dos 

alunos, mas também a prestação dos docentes e o próprio sítio da disciplina. Com a 

variável Avaliação procurou-se conhecer os hábitos dos docentes quanto à utilização 

das ferramentas de avaliação, existentes nos sítios das disciplinas, para a prática das 

três avaliações sugeridas pelos dois autores. 

Os docentes não utilizam, ou utilizam com pouca frequência os sítios das disciplinas 

para efectuar a avaliação da aprendizagem dos alunos, da sua prestação enquanto 

docentes e do próprio sítio da disciplina. 

 

Ética 

Apesar de não existir na UA diversidade geográfica, existe uma diversidade cultural, 

quando alunos de Erasmus se inscrevem na instituição para frequentar algumas 

disciplinas. 

Devido a este facto procurou-se perceber se os docentes e alunos procuram 

disponibilizar os seus conteúdos em mais do que uma língua. De acordo com as 

respostas obtidas, notou-se que poucos docentes disponibilizam nos sítios das 

disciplinas conteúdos em várias línguas que tenham em atenção as necessidades dos 

alunos estrangeiros. 

Na utilização das ferramentas de comunicação dos sítios das disciplinas são poucos 

os docentes que estabelecem regras, que orientem a linguagem a empregar. 

Relativamente aos direitos de autor, verificou-se que os docentes tendem a 

preocupar-se mais com a autorização para a reutilização de conteúdos de terceiros do 

que com os seus próprios direitos enquanto autores de conteúdos. Verificou-se 

também que os alunos desconhecem os seus direitos, enquanto autores de trabalhos e 

a sua maioria afirma que não lhes é solicitada autorização para a disponibilização de 

trabalhos nos sítios das disciplinas. 

De acordo com o gestor estratégico a UA possui normas quanto aos direitos de autor, 

mas em termos de plágio, não existe nenhuma directiva institucional tendo que ser 

cada docente a efectuar esse combate a título individual. 
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Gestão 

Os docentes da amostra tendem a gerir os sítios das suas disciplinas de uma forma 

autónoma, isto é, não recorrem à estrutura de suporte, UOe-L, para a execução deste 

tipo de tarefas. Quando leccionam as disciplinas com o auxílio de outros docentes, a 

gestão do sítio é efectuada de uma forma conjunta. 

Os papéis desempenhados pelos docentes, quando são auxiliados, quer pela UOe-L, 

quer por outros colegas, estão mais relacionados com a concepção e disponibilização 

dos conteúdos pedagógicos.  

De acordo com o técnico da estrutura de suporte os docentes da UA estão em três 

patamares diferentes, isto é, existem uns que são extremamente independentes, que 

prescindem de qualquer apoio da UOe-L, outros que pontualmente levantam questões 

e solicitam determinados serviços e existe um terceiro grupo, em muito menor 

número, que depende grandemente dos serviços prestados pela UOe-L. 
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6 Conclusões 
Em 1998 a Universidade de Aveiro disponibiliza aos seus docentes e alunos um AE45. 

Deste ambiente faziam parte uma plataforma de e-Learning onde os docentes podem 

disponibilizar os sítios das suas disciplinas. E uma estrutura de suporte com o intuito 

de apoiar os docentes e alunos na utilização dessa plataforma. O AE tem sido utilizado 

intensamente pelos actores do processo de ensino/aprendizagem. 

Sendo este ambiente de utilização livre, os docentes da UA são autónomos no modo 

como efectuam aí o planeamento e implementação dos sítios das suas disciplinas. 

Deste processo decorrem necessidades de suporte, que urge suprir, com o intuito de 

fomentar uma utilização adequada do AE e da plataforma de e-Learning. 

Para o planeamento dos sítios das disciplinas podem ser utilizados modelos de AE 

que orientam os docentes nessa tarefa. Estes modelos preconizam directrizes 

(dimensões ou categorias). 

Uma das peças fundamentais num AE é a estrutura de suporte ao e-Learning. Esta 

estrutura deve apoiar os docentes na utilização da plataforma de e-Learning e no 

planeamento dos sítios das suas disciplinas, suprindo quaisquer lacunas decorrentes 

da sua utilização. 

Com o presente estudo procurou-se perceber se, no planeamento dos sítios das suas 

disciplinas, os docentes utilizam modelos de AE e quais os aspectos destes que são 

considerados ou preteridos.  

Procurou-se também perceber se a actual estrutura de suporte ao e-Learning (UOe-L) 

supria de forma eficaz as necessidades resultantes dessa implementação. Este esforço 

permitirá propor mudanças à acção desenvolvida por esta estrutura. 

  

6.1 Objectivo e resultados 
Foram apresentadas, no contexto deste trabalho, um conjunto de questões 

formuladas a partir da análise da situação actual do e-Learning na UA:  

Quais são as necessidades de suporte dos docentes da UA? Como é que os docentes 

planeiam as suas disciplinas, para posterior disponibilização na plataforma de  

e-Learning da UA? Os modelos de AE são utilizados no auxílio do planeamento dos 

sítios das disciplinas? Será que a UOe-L presta um suporte adequado às necessidades 

sentidas pelos docentes e alunos da UA, aquando da utilização da plataforma de  

e-Learning? 

                                                           
45 Um Ambiente de e-Learning é composto por Disciplinas, Tecnologias da informação e comunicação, 
Estrutura de suporte e Instituição de ensino superior. 
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Foi a partir destas questões que se formulou o problema que esteve na base deste 

estudo: Como pode a estrutura de suporte, responder às necessidades decorrentes da 

utilização de modelos de ambiente de e-Learning, no planeamento dos sítios das 

disciplinas na Universidade de Aveiro? 

Deste problema foi definido o seguinte objectivo: adequar a estrutura de suporte às 

necessidades decorrentes da utilização modelos de AE no planeamento dos sítios das 

disciplinas na Universidade de Aveiro. 

Tendo em mente este propósito foi proposto um referencial, elaborado a partir de 

dois modelos apresentados por dois autores, Khan e Lynch. Ambos os modelos destes 

autores referem vários aspectos que devem ser tidos em conta quando se pretende 

criar um AE ou quando se está a criar um sítio de uma disciplina para disponibilizar 

nestes ambientes. 

O referencial proposto neste trabalho surgiu da junção e sistematização das 

dimensões e categorias apresentadas quer por Khan, quer por Lynch nos respectivos 

modelos. Desta sistematização surgiram as oito variáveis utilizadas como referência 

para o estudo: 

• Institucional 

• Sistema de suporte 

• Tecnológica 

• Planeamento curricular 

• Desenho da interface 

• Avaliação 

• Ética  

• Gestão 

Estas variáveis e respectivos indicadores estiveram na base da construção dos 

instrumentos de recolha de dados utilizados no presente estudo, que constituem um 

dos resultados do trabalho. Apresentam-se em seguida, os instrumentos utilizados na 

recolha de dados deste estudo:  

• Questionário aos docentes – este instrumento estava dividido em quatro 

partes: 1ª parte caracterização pessoal do inquirido; 2ª parte análise do 

planeamento efectuado para o sítio da disciplina existente no AE; 3ª parte 

análise aos conteúdos pedagógicos disponibilizados nesses sítios; e 4ª parte 

levantamento das lacunas existentes, bem como a caracterização da 

estrutura de suporte e dos serviços por esta disponibilizados. Pretendeu-se 

com ele atingir os seguintes objectivos: caracterizar a amostra ao nível 

individual e institucional; questionar sobre as práticas de planeamento dos 

sítios das disciplinas em AE, caracterizando assim o grau de utilização das 
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diferentes dimensões dos modelos; identificar necessidades de suporte em 

relação à utilização de AE; conhecer a perspectiva dos docentes sobre a  

UOe-L e caracterizá-la, isto é, identificar o modo como é vista e sentida a 

acção dessa estrutura de suporte; e identificar mudanças que os docentes 

achem necessárias na acção da UOe-L.  

 

• Questionário aos alunos – tal como o questionário efectuado aos docentes, 

este estava dividido nas quatro partes apresentadas anteriormente. Com este 

questionário pretendia-se: caracterizar a amostra ao nível individual e 

institucional; identificar as suas necessidades de suporte derivadas da 

utilização de um AE; conhecer a perspectiva do aluno sobre a UOe-L e 

caracterizá-la, isto é, identificar o modo como é vista e sentida a acção desta 

estrutura de suporte; e identificar mudanças que os alunos achem 

necessárias na acção da UOe-L. 

 

• Observação dos sítios das disciplinas – foi elaborada uma grelha de 

observação, para que esta fosse efectuada de acordo com um plano 

preconcebido. Esta observação teve como objectivos: caracterizar as 

disciplinas ao nível institucional e departamental; observar o modo como os 

sítios das disciplinas foram implementados à luz dos modelos de AE; e 

caracterizar o grau de utilização das diferentes dimensões desses modelos. 

 

• Questionário ao gestor estratégico da UOe-L – este questionário, ao 

contrário dos questionários elaborados para os docentes e alunos e com a 

intenção de se obter uma informação complementar sobre o AE da UA, 

baseou-se em questões abertas, permitindo assim ao inquirido toda a 

liberdade para as suas respostas. Os objectivos a atingir foram os seguintes: 

caracterizar o contexto funcional do inquirido no âmbito das iniciativas de  

e-Learning da instituição; conhecer as estratégias traçadas para essas 

iniciativas; caracterizar nesse âmbito, os desafios, os perigos e os pontos 

fortes/fracos da instituição; identificar os alinhamentos entre as estratégias 

definidas e os objectivos de negócio da instituição; caracterizar múltiplos 

aspectos da gestão de conteúdos pedagógicos levada a cabo nas iniciativas; 

avaliar o trabalho desenvolvido pela estrutura de suporte; identificar 

preocupações com a gestão da qualidade das iniciativas; e avaliar as políticas 

de gestão tecnológica em vigor na instituição e nas próprias iniciativas de  

e-Learning. 
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• Questionário ao técnico da UOe-L – a estrutura deste questionário foi 

muito semelhante ao que foi elaborado para o gestor estratégico da UOe-L. 

Os objectivos a atingir com este foram os seguintes: caracterizar o contexto 

institucional e funcional do inquirido; conhecer a estratégia da UA para o  

e-Learning; conhecer/caracterizar a estrutura de suporte; 

conhecer/caracterizar a perspectiva institucional da estrutura de suporte; 

perspectivar o futuro desta estrutura; e identificar os serviços disponibilizados 

e quais os mais solicitados quer por docentes, quer por alunos. 

 

O referencial proposto, tem subjacente um modelo mais adequado à realidade da UA, 

pois surge da sistematização dos dois modelos apresentados por Khan e por Lynch. 

Destes foram eliminados aspectos considerados menos importantes e adicionados 

outros mais apropriados ao contexto do AE da instituição em análise.  

O referencial proposto, os instrumentos daí derivados e os resultados obtidos através 

da análise dos dados recolhidos junto das amostras, consubstanciaram-se como 

resultados deste estudo. 

 
 
 

6.2 Discussão dos resultados obtidos face ao 
referencial proposto 

Apresentam-se os resultados obtidos para cada variável do modelo proposto. 

 

6.2.1 Institucional 
Foram objectivos para esta variável conhecer as políticas de e-Learning da UA, 

perceber qual é o acompanhamento da evolução das TIC neste âmbito e identificar 

pontos de resistência à sua adopção no apoio ao processo de ensino/aprendizagem. 

Os principais resultados obtidos foram os seguintes:  

• Existência de estratégias que flexibilizam o processo de ensino/aprendizagem;  

• Existe um acompanhamento do evoluir das TIC, no âmbito do e-Learning;  

• Falta de flexibilidade entre diferentes unidades que efectuam a gestão do AE;  

• Inexistência de resistência à mudança. 

De acordo com os dados obtidos a partir do questionário efectuado ao gestor 

estratégico da UOe-L, na UA existem estratégias, que visam a flexibilização do 

processo de ensino/aprendizagem. No entanto segundo a mesma fonte, as iniciativas 

de e-Learning da instituição deveriam ser alvo de uma maior institucionalização 
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perante docentes e alunos, fomentando-se assim uma ainda maior utilização do AE 

existente e a difusão de estratégias de maior complexidade no aproveitamento das 

funcionalidades disponíveis na plataforma.  

Nos questionários efectuados ao gestor da UOe-L e ao técnico desta estrutura de 

suporte, procurou-se perceber se a evolução das TIC era acompanhada. Dos dados 

obtidos conseguiu-se perceber que ambos, técnico e gestor, procuram acompanhar 

esta evolução, para assim aquilatarem novos rumos tecnológicos, potenciadores de 

mudança nas iniciativas de e-Learning na UA. 

Do questionário efectuado ao técnico da UOe-L, constatou-se que no actual 

enquadramento do AE da Universidade de Aveiro, a gestão da infra-estrutura 

tecnológica é assegurada pelo CICUA, sendo que a gestão operacional do serviço de  

e-Learning é efectuada pela UOe-L. Nesta estrutura bipartida a comunicação entre as 

duas unidades deverá ser flexível e ágil, de modo a que os utilizadores da plataforma 

de e-Learning não sofram com quaisquer falhas, devidas por exemplo ao excesso de 

burocracia existente.  

A existência de iniciativas de e-Learning na UA, data de 1998 e como tal a utilização 

da plataforma de e-Learning como auxílio ao processo de ensino/aprendizagem não se 

constitui como uma novidade para os docentes e alunos. De acordo, com o técnico da 

UOe-L, é percepcionado por este a inexistência de resistências à adopção da 

plataforma como forma de apoio a este processo. O técnico referiu também que são 

os docentes que normalmente tomam a iniciativa de contactar a estrutura de suporte, 

despoletando a criação dos sítios de disciplinas.  

De acordo com os dados recolhidos através do questionário efectuado aos docentes, 

percepcionou-se que a dificuldade mais sentida por estes, é a falta de tempo. Tanto o 

planeamento dos sítios das disciplinas como a elaboração dos conteúdos a 

disponibilizar nestes sítios comporta mais tempo de execução aos docentes, do que os 

métodos tradicionais. 

 

6.2.2 Sistema de suporte 
Os objectivos definidos para a variável sistema de suporte foram os seguintes: 

conhecer quais os serviços disponibilizados pela estrutura de suporte; identificar quais 

os recursos disponibilizados pela estrutura de suporte; conhecer o modo como os 

serviços prestados pela UOe-L são avaliados pelos docentes e alunos; conhecer como 

os docentes e alunos avaliam as sessões de formação levadas a cabo pela UOe-L; 

conhecer os serviços mais utilizados (quer por docentes, quer por alunos) bem como o 

grau de eficácia com que estes cumprem propósitos para os quais foram criados; e 
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conhecer as necessidades sentidas pelos docentes na utilização da plataforma de  

e-Learning. 

Apresentam-se em seguida os resultados obtidos: 

• A UOe-L disponibiliza vários serviços e recursos de apoio aos docentes e 

alunos; 

• Falta de divulgação dos serviços e recursos que a UOe-L disponibiliza; 

• O trabalho desenvolvido pela UOe-L é avaliado como “Bom” ou “Muito bom”; 

• Os docentes estão satisfeitos com as sessões de formação levadas a cabo; 

• Os alunos recorrem a serviços de cariz administrativo. Os docentes para além  

destes serviços solicitam também serviços relacionados com a gestão dos 

sítios das disciplinas e usam os recursos disponibilizados pela UOe-L; 

• A falta de tempo foi o problema mais apontado pelos docentes para a 

utilização da plataforma; 

De acordo com a análise documental efectuada, percebeu-se que a UOe-L 

disponibiliza um leque alargado de serviços e recursos aos quais os actores do 

processo de ensino/aprendizagem podem recorrer, sempre que tenham alguma dúvida 

ou dificuldade na utilização da plataforma de e-Learning da UA. 

Nos questionários efectuados aos docentes e alunos foi-lhes solicitado que 

sugerissem serviços que a UOe-L poderia disponibilizar. Dos dados obtidos, verificou-

se que alguns dos serviços sugeridos pelos inquiridos, já são disponibilizados pela 

estrutura de suporte, como sendo: o auxílio na concepção de conteúdos; a formação 

na plataforma; a formação sobre gestão de conteúdos.  

Este facto revela uma falta de divulgação, junto dos utilizadores da plataforma de  

e-Learning, dos serviços e recursos disponibilizados pela UOe-L. Esta estrutura deve 

assim apostar numa maior e melhor difusão destes. 

De acordo com os dados obtidos a partir dos questionários efectuados aos docentes 

e alunos da UA, conseguiu-se perceber que ambos, têm em boa consideração o 

trabalho desenvolvido pela estrutura de suporte. Dos docentes que responderam ao 

questionário, 66,67% avaliaram esse trabalho como “Muito bom” e 69,29% dos alunos 

como “Bom”.  

O gestor estratégico e o técnico da UOe-L confirmaram a percepção dessa avaliação 

positiva, nos questionários que lhes foram dirigidos. No entanto esta opinião baseia-se 

em contactos informais (conversas e e-mail’s trocados) com docentes e alunos, não 

existindo assim questionários que corroborem essa percepção. Este pode ser um 

ponto a alterar, pois seria conveniente à UOe-L procurar, de um modo formal e 

organizado conhecer com regularidade, o que docentes e alunos acham da unidade e 

dos serviços que esta desenvolve. 
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Tanto os docentes como os alunos foram inquiridos quanto às sessões de formação 

prestadas pela UOe-L. Os resultados obtidos apenas reflectem a opinião dos docentes, 

uma vez que os alunos não responderam às questões formuladas. Este aspecto 

reflecte de algum modo o facto da formação, ministrada pela UOe-L ser 

maioritariamente dirigida a docentes.  

A avaliação da formação foi dividida em duas áreas: tópicos abordados e estratégia 

utilizada. Em relação aos tópicos abordados, apesar da maioria dos docentes achar 

que são os suficientes, uma minoria sugere novos temas a abordar em sessões futuras, 

como sejam: a difusão de boas práticas; a avaliação; a gestão de conteúdos 

pedagógicos; e a utilização de normas e especificações no empacotamento desses 

conteúdos.  

Quanto à estratégia, grande parte dos docentes acha que é a adequada, no entanto 

um pequeno grupo de docentes refere: a necessidade de uma maior componente 

prática; a necessidade de não centralizar a formação em aspectos tecnológicos; a 

inexistência de materiais de suporte a essas sessões; a necessidade de separar o 

público-alvo dessas sessões, de acordo com o as suas competências tecnológicas; e a 

necessidade de se introduzirem componentes de formação a distância, flexibilizando 

assim o processo de ensino/aprendizagem. 

De acordo com os questionários distribuídos, os serviços mais solicitados, tanto por 

docentes como por alunos estão intimamente relacionados com aspectos 

administrativos, como sejam: a abertura de sítios de disciplinas; a inscrição de 

docentes e alunos nesses sítios; e a requisição dos dados de acesso.  

Os docentes solicitam também apoios relacionados com a gestão dos sítios das 

disciplinas, como: o esclarecimento de dúvidas de funcionamento de determinadas 

funcionalidades da plataforma; a conversão e disponibilização de conteúdos 

pedagógicos; e o arquivo dos sítios das disciplinas. Verificou-se também que são os 

docentes quem mais solicita o apoio da UOe-L e são também quem mais recorre aos 

recursos disponibilizados no sítio da estrutura de suporte.  

Os alunos recorrem menos à UOe-L e aos recursos de suporte existentes no sítio, 

sendo que uma das razões apontadas foi o desconhecimento da existência, tanto da 

estrutura de suporte como do sítio onde estão disponíveis esses recursos. Esta é 

também uma área a trabalhar no sentido de minorar a falta de divulgação existente. 

Os dados obtidos a partir do questionário efectuado aos docentes, revelaram a falta 

de tempo para a utilização da plataforma como a maior dificuldade que estes 

utilizadores sentiam. Alguns focaram também aspectos que estão relacionados com a 

dificuldade de utilização das ferramentas disponibilizadas nos sítios das disciplinas, 

como é o caso das ferramentas de comunicação, das ferramentas de apoio ao 
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processo de ensino/aprendizagem e das ferramentas de gestão de conteúdos 

pedagógicos.  

 

6.2.3 Tecnológica 
Perceber se a infra-estrutura tecnológica é escalável, se são efectuadas actualizações 

e qual a sua disponibilidade e compreender se os docentes levam a cabo alguma 

análise e selecção das ferramentas disponíveis nos sítios das disciplinas e conhecer 

quais as ferramentas mais utilizadas pelos docentes e alunos nos sítios das disciplinas, 

foram os objectivos definidos para a variável Tecnológica. 

Os resultados obtidos a partir dos instrumentos utilizados foram os seguintes: 

• A plataforma é escalável; 

• São efectuadas actualizações periódicas; 

• São raras as interrupções à disponibilidade da plataforma; 

• Poucos são os docentes que efectuam uma análise e selecção das 

ferramentas disponíveis nos sítios das disciplinas; 

O técnico da UOe-L, no questionário que lhe foi dirigido, referiu que a plataforma da 

UA é escalável, sendo portanto passível de adaptação a futuras necessidades da 

instituição. Periodicamente são também efectuadas actualizações. Foi também 

indicado pelo técnico, que são raras as interrupções na disponibilidade da referida 

plataforma.  

Procurou-se perceber como é que os docentes escolhem as ferramentas que vão 

disponibilizar nos sítios das disciplinas. Dos dados obtidos a partir do questionário 

realizado aos docentes, constatou-se que grande parte destes utilizadores (48,40%) 

não faz qualquer análise ou selecção das ferramentas existentes nos sítios das suas 

disciplinas. De acordo com a observação efectuada aos sítios, verificou-se que na sua 

maioria não são retiradas as ferramentas que não vão ser utilizadas.  

Destes dois aspectos, pode depreender-se que não é efectuada uma reconfiguração 

aos sítios das disciplinas após a sua criação pela UOe-L. Isto leva a que os sítios 

apresentem por vezes uma complexidade indesejada e desnecessária face ao 

planeamento efectuado pelos docentes. 

A UOe-L deve assim fomentar junto destes últimos, boas práticas no tocante à 

selecção prévia das ferramentas a disponibilizar nos sítios das disciplinas.  
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6.2.4 Planeamento curricular 
Os objectivos definidos para esta variável foram os seguintes: conhecer o tipo e o 

formato dos conteúdos disponibilizados pelos docentes; perceber se existem apoios 

para os alunos obterem o software necessário para a utilização destes conteúdos; 

conhecer se os docentes usam exclusivamente o sítio das suas disciplinas como meio 

de divulgação da informação ou se também utilizam meios alternativos, como 

fotocópias, CD’s, DVD’s ou outros; perceber se os docentes utilizam algum tipo de 

estrutura/organização para a disponibilização dos conteúdos; saber se os docentes 

procuram conhecer as necessidades dos alunos e quais as expectativas destes últimos 

em relação à disciplina; compreender se os docentes definem um período máximo 

para as respostas às interpelações colocadas pelos alunos aquando da utilização das 

ferramentas de comunicação; e saber se existe alguma interacção nos sítios das 

disciplinas, ou se estes são utilizados apenas para a disponibilização de conteúdos. 

Como resultados obtidos, salientam-se os seguintes: 

• O formato mais utilizado é o PDF seguido dos formatos originados pelas 

aplicações do MS Office; 

• Inexistência de programas ou endereços para programas que auxiliam a 

abertura, leitura ou execução de conteúdos em formatos menos comuns; 

• São disponibilizados conteúdos de grande peso (Kb) nos sítios das disciplinas; 

• Os conteúdos e sítios das disciplinas são adaptados às necessidades dos 

alunos; 

• Utilização de diferentes meios de disseminação da informação; 

• Os conteúdos disponíveis nos sítios das disciplinas estão organizados em 

tópicos/assuntos da matéria; 

• Os docentes não definem um horário para responderem às solicitações dos 

alunos; 

• A estratégia mais popular para a utilização dos sítios das disciplinas é o 

complemento às aulas presenciais; 

Através da observação efectuada, percebeu-se que os docentes disponibilizam nos 

sítios das suas disciplinas, conteúdos, que vão para além dos acetatos mostrados nas 

aulas (disponibilizam também objectivos/programa; método de avaliação; e a 

bibliografia). Verificou-se que existe uma grande tendência para a disponibilização de 

conteúdos em formato PDF (86,86% sítios de disciplinas) em grande parte originados 

pela conversão de ficheiros provenientes das aplicações do MS Office.  
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Dois aspectos também observados foram a ocorrência da disponibilização dos 

programas necessários para a leitura de certos formatos de conteúdos e o peso dos 

ficheiros disponibilizados.  

Quanto ao primeiro aspecto verificou-se que apesar de na maioria dos sítios (84,67%) 

existirem ficheiros que necessitavam de um programa específico para serem abertos, 

lidos ou executados, não existiam quaisquer referências a esses programas ou aos 

sítios na WWW/Internet onde os alunos os pudessem obter. 

Em relação ao peso dos ficheiros verificou-se que na maioria dos sítios das 

disciplinas (56,93%) existiam conteúdos pesados, isto é, com um peso superior a 2Mb. 

Estes ficheiros podem apresentar para os alunos, um acesso dificultado, caso a ligação 

à WWW/Internet em suas casas não seja suficientemente rápida, esta é uma das 

desvantagens do e-Learning apontada por Lima e Capitão (2003, p. 64).  

Para evitar este tipo de problemas, os ficheiros disponibilizados pelos docentes 

devem por exemplo, ser divididos em ficheiros de menor peso, convertidos para 

outros formatos, mais apropriados para a WWW/Internet ou disponibilizados sob a 

forma de ficheiros comprimidos (por exemplo do tipo ZIP). 

É assim necessário alertar os docentes para a necessidade da disponibilização dos 

programas de leitura para certos formatos de ficheiros disponibilizados e para a 

influência do peso destes últimos na facilidade com que os alunos lhes acedem. 

Os docentes quando questionados para a necessidade de adaptar as estratégias e os 

conteúdos disponibilizados nos sítios das disciplinas às necessidades dos alunos, 

responderam que esta é uma prática comummente utilizada. Sendo para isso 

efectuada uma análise ao público-alvo desses sítios. No entanto os alunos não 

percepcionam muitas das vezes esse esforço por parte dos docentes. De igual modo e 

de acordo com a observação, esta análise não é normalmente efectuada com o 

recurso às ferramentas de avaliação disponibilizadas pela plataforma.  

Os docentes e alunos, quando inquiridos quanto à utilização de múltiplos meios para 

a disseminação da informação, responderam que eram utilizados mais meios, 83,87% 

docentes e 10,43% alunos apontaram os livros e 53,76% docentes e 13,39% alunos 

referiram as fotocópias, sendo estes dois, os meios alternativos mais utilizados. 

Observou-se ainda que em alguns sítios (36,76%) existiam também referências para 

páginas na WWW/Internet com informações complementares sobre os assuntos em 

estudo. 

De acordo com a observação a maioria (84,17%) dos conteúdos disponibilizados nos 

sítios de disciplinas, está organizada por tópicos/assuntos da matéria ou em aulas. 

Verificou-se também, que em alguns sítios os docentes utilizavam mais do que uma 

forma de organização. É necessário alertar os docentes para a necessidade de se 
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definir uma organização dos conteúdos que facilite e seja motivadora da 

aprendizagem dos alunos. 

Segundo Lynch quando são utilizadas ferramentas de comunicação nos sítios das 

disciplinas os docentes devem preocupar-se em disponibilizar um horário (período 

máximo) para a resposta às solicitações dos alunos. 

De acordo com as respostas dos docentes, obtidas nos questionários, a 

disponibilização deste horário nem sempre é efectuada (apenas 37,63% docentes o 

fazem). De acordo com 38,39% alunos não existe uma definição de tal horário. Na 

observação efectuada, constatou-se que não existiam nos sítios das disciplinas 

quaisquer referências para o tempo de resposta às solicitações dos alunos. No entanto, 

e de acordo com os docentes, as respostas às interpelações dos alunos são 

maioritariamente (26,89% docentes) efectuadas num prazo máximo de 24 horas. 

Existe uma clara preocupação dos docentes em responderem aos seus alunos no 

menor tempo possível. 

A estratégia mais utilizada pelos docentes é o complemento às aulas presenciais 

(83,82% sítios de disciplinas observados não apresentam a utilização de ferramentas 

de comunicação nem avaliação), isto é, os docentes utilizam os sítios das disciplinas 

para disponibilizarem os conteúdos de apoio às suas aulas.  

São em menor número (16,91%) os sítios das disciplinas onde as ferramentas de 

comunicação ou as ferramentas de avaliação são utilizadas para fomentar actividades 

de ensino/aprendizagem. 

 

6.2.5 Desenho da interface 
Para a variável Desenho da interface foram definidos os seguintes objectivos: 

como estão implementadas as interfaces dos sítios das disciplinas; perceber qual a 

sensibilidade dos utilizadores para aspectos relacionados com a acessibilidade; e 

conhecer as pesquisas efectuadas pelos docentes no planeamento dos sítios das suas 

disciplinas. 

Nesta variável os principais resultados obtidos foram os seguintes:  

• Inexistência, nos sítios de disciplinas, de uma estrutura de navegação que 

defina um percurso de aprendizagem; 

• Baixo nível de profundidade dos sítios de disciplinas; 

• Os sítios de disciplinas são fáceis de utilizar; 

• Os docentes estão sensibilizados para as questões de acessibilidade dos 

conteúdos; 
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• Reduzida pesquisa de sítios de disciplinas como exemplo para novos sítios de 

disciplinas; 

De acordo com a observação efectuada aos sítios de disciplinas, verificou-se que a 

maioria (96,35%) estão estruturados de uma forma livre, isto é, não existe nenhuma 

estrutura de navegação nos sítios que defina para os alunos, um percurso de 

aprendizagem.  

De igual modo os sítios das disciplinas são constituídos maioritariamente por 2 

(49,64%) ou 3 (27,01%) níveis de profundidade, o que facilita a navegação dentro do 

sítio. Apesar de os níveis de profundidade serem baixos, existem em alguns sítios 

áreas sem conteúdos e/ou ferramentas. Grande parte dos alunos 50,98% refere que 

os sítios das disciplinas são intuitivos e fáceis de utilizar. No entanto é necessário 

alertar os docentes para a necessidade de se criarem sítios pouco profundos e sem 

áreas vazias, uma vez que em 20,30% dos sítios observados, verificou-se que 

existiam mais de 3 áreas sem conteúdos e/ou ferramentas. 

A UOe-L pode criar sessões de formação de boas práticas, junto dos docentes, que 

os orientem no processo de desenho da interface do sítio da disciplina, potenciando 

assim a criação de sítios de disciplina intuitivos e fáceis de navegar.  

Sendo a acessibilidade da plataforma fruto dos esforços levados a cabo pelo seu 

fabricante, a acessibilidade dos sítios das disciplinas aí existentes, depende 

principalmente das condições proporcionadas pela plataforma e não do trabalho 

desenvolvido pelos docentes.  

Procurou-se junto dos docentes, saber se estes estavam sensibilizados para a 

acessibilidade dos conteúdos que disponibilizam. A maioria dos docentes (65,60%) 

afirmou que considera importante que os conteúdos sejam acessíveis para alunos com 

necessidades especiais, podendo afirmar-se que na UA existe já, uma sensibilização 

para este tópico. 

A pesquisa de sítios de disciplinas já existentes permite ao docente conhecer outros 

exemplos em uso na instituição, potenciando um desenvolvimento mais rápido dos 

sítios das suas disciplinas e evitando erros e dificuldades já ultrapassados por colegas. 

Os docentes devem por isso procurar conhecer outros sítios de disciplinas existentes 

para os utilizarem como fonte de inspiração nos sítios que vão desenvolver. 

De acordo com as respostas dos docentes, esta pesquisa é muito escassa, tendo 

64,50% admitido que não procuram conhecer outros sítios de disciplinas. A UOe-L 

pode incentivar os docentes a fazerem esta pesquisa, apresentando-lhes um catálogo 

de possíveis cenários e boas práticas para a implementação de sítios de disciplinas. 
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6.2.6 Avaliação 
Com a variável Avaliação pretendeu-se perceber se os docentes utilizam as 

ferramentas de avaliação disponíveis nos sítios das disciplinas para avaliarem o seu 

desempenho, a aprendizagem do aluno e o próprio sítio da disciplina. 

A reduzida utilização das ferramentas de avaliação disponibilizadas pela plataforma é 

o resultado desta variável. 

De acordo com os dados recolhidos, junto dos docentes e alunos e também de 

acordo com os obtidos pela observação dos sítios das disciplinas, as ferramentas de 

avaliação disponíveis na plataforma são ainda pouco utilizadas. A avaliação é 

efectuada quase sempre, utilizando métodos tradicionais de avaliação. 

Uma das necessidades apontadas pelos docentes foi a formação nas ferramentas de 

avaliação. Como tal, a UOe-L deve ir ao encontro dessa necessidade criando sessões 

de formação específicas, fomentando assim a utilização desse tipo de ferramentas. 

 

6.2.7 Ética 
Com a variável Ética procurou-se perceber quais as atitudes dos docentes e alunos 

quanto à disponibilização de conteúdos em várias línguas nos sítios das disciplinas; 

saber se os docentes definem um guia que oriente os alunos no estilo de linguagem a 

usar quando interagem utilizando as ferramentas de comunicação; saber se os 

docentes e alunos se preocupam com as questões de direitos de autor; e saber se na 

UA existem regulamentos relativos aos direitos de autor e ao plágio.  

Apresentam-se de seguida os resultados encontrados para esta variável: 

• Raramente são disponibilizados conteúdos em vários idiomas; 

• Inexistência de guias definidores de regras para a utilização de ferramentas 

de comunicação; 

• Existe uma preocupação dos docentes em relação aos direitos de autor, 

quando utilizam conteúdos de terceiros; 

• Inexistência de regras institucionais em relação ao combate ao plágio; 

Os docentes e alunos foram questionados quanto à disponibilização de conteúdos em 

vários idiomas. De acordo com as respostas obtidas verificou-se que são poucos os 

docentes (6,5%) que disponibilizam este tipo de conteúdos nos sítios das disciplinas. 

Segundo Khan quando se utilizam ferramentas de comunicação deve ser definido um 

conjunto de regras, que oriente a linguagem a utilizar. De acordo com os dados 

obtidos através dos questionários efectuados aos alunos e docentes, grande parte dos 

docentes (55,90%) não disponibiliza nenhum guia, onde essas regras estejam 

definidas de forma explícita. 
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Tendo em conta os dados obtidos através do questionário realizado aos docentes, a 

maior parte destes (41,90%), quando partilha os seus conteúdos, não se preocupa em 

salvaguardar os seus direitos enquanto autores. No entanto quando reutilizam 

conteúdos ou artigos de terceiros, a grande maioria (32,30%) dos docentes, procura 

respeitar os direitos desses autores.  

Quanto aos alunos e de acordo com os dados do questionário a eles distribuído, a 

sua maioria (62,60%) desconhece os seus direitos enquanto autores de trabalhos 

passíveis de publicação nos sítios de disciplinas. 

De acordo com as respostas do gestor estratégico, existe na UA uma política bem 

definida quanto a direitos de autor. Como existe por parte dos alunos algum 

desconhecimento dessa política e por parte dos docentes uma menor salvaguarda dos 

seus direitos, a UOe-L deve realizar uma forte divulgação neste âmbito. 

Quanto ao combate ao plágio e segundo a mesma fonte, não existem ainda políticas 

bem definidas, sendo cada docente livre de combater o plágio da forma que achar 

mais apropriada. 

 

6.2.8 Gestão 
Um dos objectivos definidos para a variável Gestão foi identificar o modo como é 

efectuada a gestão dos sítios das disciplinas. Para além disto, procurou-se perceber 

quais os papéis desempenhados pelos docentes, quando partilham a disciplina com 

outros docentes ou quando as disciplinas são geridas em conjunto com a estrutura de 

suporte. 

Como resultados desta variável, apresentam-se os seguintes: 

• Apenas uma minoria de docentes depende da UOe-L para efectuar a gestão 

dos sítios das suas disciplinas; 

• Na fase de configuração inicial a dependência da UOe-L é já mais notória; 

• Os papéis mais desempenhados são a concepção de conteúdos e a 

disponibilização dos mesmos nos sítios das disciplinas; 

• Os apoios prestados pela UOe-L são pontuais; 

Pelas respostas dos docentes ao questionário que lhes foi dirigido, verificou-se que 

os sítios das suas disciplinas são maioritariamente geridos pelos próprios docentes de 

uma forma isolada (63,4%) ou em colaboração com outros colegas/UOe-L. Existe uma 

minoria de docentes (5,40%) que é integralmente auxiliada pela UOe-L nessa tarefa. 

Estes são normalmente docentes com pouca experiência na utilização da plataforma 

de e-Learning. 
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Na configuração inicial dos sítios de disciplinas, os docentes referem, no mesmo 

questionário, que dependem um pouco mais da UOe-L para esta tarefa. Existem 

21,50% dos docentes que admitem depender da configuração inicial efectuada pela 

estrutura de suporte. 

Também de acordo com a mesma fonte, os papéis mais desempenhados pelos 

docentes são a concepção de conteúdos e a sua disponibilização nos sítios das 

disciplinas.  

De acordo com o questionário efectuado ao técnico da UOe-L grande parte dos 

docentes da UA sente-se à vontade em trabalhar na plataforma de e-Learning, 

necessitando de um apoio pontual por parte da UOe-L, para a resolução de pequenos 

problemas. Apenas uma minoria dos docentes depende em exclusivo da estrutura de 

suporte para a gestão dos sítios das suas disciplinas. 

 

6.3 Considerações finais  
De acordo com os dados obtidos pode-se concluir que os docentes da UA não 

utilizam no AE, um modelo específico para o planeamento dos sítios das suas 

disciplinas. Os docentes têm em linha de conta alguns dos aspectos considerados no 

referencial proposto, mas não se pode dizer que sigam o modelo subjacente a este, ou 

a qualquer um dos dois modelos apresentados quer por Khan, quer por Lynch. Assim 

sendo e do problema de partida, a primeira premissa, a utilização de modelos de AE 

não é verificada.  

Quanto à segunda premissa, como pode a estrutura de suporte responder às 

necessidades dos docentes, a UOe-L apesar de ter sido avaliada de forma positiva, 

deve ter em atenção alguns aspectos referidos por docentes e alunos. 

Estes aspectos podem ser sistematizados em 4 directrizes: 

• Divulgação da acção da UOe-L  

o Deve ser feito um esforço de divulgação junto dos actores do processo 

de ensino/aprendizagem, dos serviços e recursos que a UOe-L 

disponibiliza, pois notou-se que existe um grande desconhecimento 

sobre a sua existência, principalmente por parte dos alunos; 

o Proposta de novos serviços que respondam às necessidades sentidas 

pelos docentes e alunos ou que vão ao encontro das sugestões por 

eles indicadas nos questionários; 

• Formação dos utilizadores do AE 

o A UOe-L deve promover sessões de formação para a difusão de boas 

práticas que orientem os docentes para a criação de sítios de 
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disciplinas que tenham em conta os aspectos definidos no modelo 

subjacente ao referencial proposto, em particular os aspectos referidos 

nas variáveis Planeamento curricular e Desenho da interface, 

face à sua importância no planeamento dos sítios das disciplinas; 

o As sessões de formação levadas a cabo devem ter em linha de conta 

os aspectos levantados pelos docentes, tais como: 

 Efectuar uma avaliação das competências do público-alvo, 

orientando-o deste modo para cada um das sessões de 

formação disponibilizadas; 

 Conceber pequenos pacotes de sessões formação centrados em 

determinadas funcionalidades da plataforma, como por exemplo, 

a avaliação e a gestão de conteúdos;  

 Criar sessões de formação com uma maior componente prática 

e suportada em estratégias mistas ou completamente on-line; 

 Criar sessões de formação que orientem os docentes quanto às 

normas e especificações aplicadas ao desenvolvimento de 

conteúdos; 

 Preparar materiais de suporte que apoiem as sessões de 

formação; 

• Avaliação da acção da UOe-L 

o A estrutura de suporte deve elaborar periodicamente questionários aos 

docentes e alunos, para que estes a avaliem e onde adicionalmente 

possam expor as suas necessidades. 

• Fomentar a utilização de novas ferramentas/tecnologias 

o A UOe-L pode e deve ter um papel mais activo junto dos docentes 

para que estes utilizem, sempre que possível, as ferramentas de 

avaliação disponíveis nos sítios das disciplinas, para efectuarem a 

avaliação dos alunos, das suas prestações enquanto docentes, para 

avaliarem os próprios sítios, ou até mesmo para conhecerem as 

necessidades dos alunos. Quanto à avaliação dos sítios a UOe-L pode 

disponibilizar um questionário com perguntas tipo para que os 

docentes façam esta avaliação; 

o A utilização de ferramentas de comunicação num sítio de disciplina 

potencia a interacção entre docentes e alunos e a criação comunidades 

de aprendizagem, através do uso de fóruns de discussão, promoção de 

trabalho em grupo e a partilha de recursos e conhecimento. A UOe-L 
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pode orientar os docentes para a utilização destas ferramentas, 

difundindo entre eles boas práticas para a sua utilização; 

o A plataforma de e-Learning da UA possui uma componente de gestão 

de conteúdos que pode ser utilizada pelos docentes na optimização das 

etapas associadas a essa gestão. A UOe-L deve indicar aos docentes 

novas formas de produção/criação de conteúdos, que permitam uma 

maior reutilização destes em várias disciplinas. Deve promover, junto 

dos docentes a partilha e utilização de conteúdos de terceiros, mas 

sempre numa óptica de observância dos direitos dos seus autores.  

o Quanto ao combate ao plágio, é necessário que se criem políticas a 

nível institucional. A UOe-L poderá disponibilizar uma plataforma 

tecnológica que auxilie os docentes nesse combate; 

o A Web 2.0 (web social) implica a mudança de paradigmas, quer no 

planeamento dos sítios das disciplinas, quer no desenrolar do processo 

de ensino/aprendizagem. A utilização da Web 2.0 pressupõe novos 

papeis, competências e atitudes, quer para docentes, quer para alunos. 

Esta nova realidade constitui-se também como um instrumento 

importante para as instituições se transformarem de acordo com as 

directrizes do “processo de Bolonha”. A Web 2.0 traz consigo novas 

ferramentas, tais como blogs e Wikis, cabendo à UOe-L o papel de 

disseminar a sua utilização; 

o Num ambiente em constante mutação, em que a mudança tecnológica 

possui um dinamismo apreciável, o papel da UOe-L na procura de 

novas ferramentas e estratégias para a utilização das mesmas, adquire 

uma importância acrescida. 

 

6.4 Trabalhos futuros 
Tratando-se de um estudo de caso do tipo prático a extrapolação de quaisquer 

conclusões aqui encontradas deve ser efectuada com precaução, uma vez que estas se 

referem ao AE da Universidade de Aveiro. 

Como um dos trabalhos futuros considera-se pertinente dar continuidade à recolha 

de dados junto dos restantes docentes e alunos que utilizam a plataforma de  

e-Learning, com o intuito de aprofundar o conhecimento da realidade em estudo e das 

necessidades que estes apresentam.  

Um outro aspecto que poderá ser alvo de futuros trabalhos é a observação de 

possíveis mudanças que tenham sido induzidas pela participação dos docentes neste 
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estudo. No fundo tentar perceber se o referencial proposto e os instrumentos daí 

derivados induziram a reflexão junto dos docentes, sobre o modo como efectuam o 

planeamento dos sítios das suas disciplinas. 

Avaliar, por um lado se a UOe-L implementou alguma das considerações atrás 

apresentadas, no sentido de se adequar a sua acção às necessidades dos utilizadores 

e por outro, avaliar de que forma essa adequação influenciou a utilização da 

plataforma por parte dos docentes e alunos, nomeadamente a forma como os 

docentes efectuam todo o planeamento dos sítios das suas disciplinas.  

Sistematizar e fortalecer os aspectos considerados pelo referencial proposto, 

possibilitando a sua aplicação no seio de outras instituições de ensino superior e 

delineando daí as subsequentes análises comparativas. 

Um outro aspecto a explorar seria também a realização de estudos do tipo aqui 

apresentados em outros contextos de ensino superior, possibilitando uma reflexão 

mais alargada e a disseminação de boas práticas existentes em cada ambiente de  

e-Learning em particular. 
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Anexo A: Plataforma de e-Learning 
 

Deste anexo constam imagens ilustrativas da plataforma de e-Learning da UA. A 

imagem seguinte apresenta a página inicial desta plataforma. 

 

 
Figura 1 – Página de entrada na plataforma de e-Learning 

 
 

 

Anexo A.1: Área de conteúdos 
A figura seguinte apresenta uma possível área de conteúdos dentro de um sítio de 

disciplina no Blackboard. 

 
Figura 2 – área de conteúdo 
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Anexo A.2: Ferramentas de comunicação 
A área de ferramentas de comunicação é composta por: Anúncios, Colaboração, 

Enviar mensagem de correio electrónico, Fórum de discussão, Lista, Mensagens e 

Páginas de grupos. 

A figura seguinte apresenta a página de entrada da área das ferramentas de 

comunicação. 

 
Figura 3 – Ferramentas de comunicação 

 

As imagens seguintes apresentam cada uma das ferramentas de comunicação 

disponíveis num sítio de disciplina do Blackboard. 

• Anúncios 

 
Figura 4 – Anúncios 
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• Colaboração 

 
Figura 5 – Colaboração 

 
 
 

• Enviar mensagem de correio electrónico 

 

 
Figura 6 – Enviar mensagem de correio electrónico 
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• Fórum de discussão 

 

 
Figura 7 – Fórum de discussão 

 
 
 
 

• Mensagens 

 

 
Figura 8 – Mensagens 
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• Páginas de grupos 

 

 
Figura 9 – Página de grupos 

 
 
 

Anexo A.3: Ferramentas de suporte ao processo de 
ensino/aprendizagem 

Esta área é composta por ferramentas que complementam o funcionamento dos 

sítios de disciplinas e por ferramentas que permitem ao docente gerir esses sítios. A 

figura seguinte apresenta a página de entrada da área de ferramentas de 

complemento às funcionalidades de um sítio da disciplina. 

 

 
Figura 10 – Ferramentas de complemento às funcionalidades de um sítio de disciplina 
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A figura seguinte apresenta a página de gestão do sítio da disciplina (painel de 

controlo), à qual apenas os docentes desse sítio têm acesso. 

 
Figura 11 – Área de gestão de um sítio de disciplina 

 
 
 

Anexo A.4: Avaliação 
Em cada sítio de disciplina estão disponíveis ferramentas de avaliação, que podem 

ser utilizadas pelos docentes para efectuarem as avaliações. Na figura seguinte 

apresentam-se as três ferramentas de avaliação existentes nos sítios de disciplina. 

 

 
Figura 12 – Avaliação 
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• Questionário identificado e cotado – Nesta imagem pode ser visualizada a 

cotação da questão colocada ao aluno 

 

 
Figura 13 – Questionário identificado e cotado 

 

• Questionário não identificado e não cotado – neste tipo de avaliação a cotação 

já não consta. 
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• Entrega de trabalhos – para entregar um trabalho os alunos podem preencher 

o formulário e enviar o ou os ficheiros aos docentes. 

 
Figura 14 – Entrega de trabalho 

 
 
 

Anexo A.5: Componente LCMS 
A figura seguinte apresenta a componente LCMS da plataforma de e-Learning da UA. 

 

 
Figura 15 – Componente LCMS da plataforma de e-Learning da UA 
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Anexo B: Questionário aos docentes 
 

No presente anexo consta o questionário elaborado neste estudo para obtenção de 

dados junto dos docentes da UA, que utilizam a plataforma de e-Learning desta 

instituição para disponibilizarem sítios de disciplinas. 

O questionário tinha os seguintes objectivos: 

• Caracterizar a amostra ao nível individual e institucional; 

• Questionar sobre as práticas de planeamento dos sítios das disciplinas em 

AE, caracterizando assim o grau de utilização das diferentes dimensões dos 

modelos; 

• Identificar necessidades de suporte em relação à utilização de AE; 

• Conhecer a perspectiva dos docentes sobre a UOe-L e caracterizá-la, isto é, 

identificar o modo como é vista e sentida a acção da estrutura de suporte ao 

e-Learning existente na UA; 

• Identificar mudanças que os docentes achem necessárias a essa estrutura; 

O questionário apresenta algumas indicações, que estão relacionadas com a fase de 

tratamento de dados. A cada questão foi dado um determinado esquema de 

codificação utilizado no SPSS. As questões abertas foram alvo de uma análise de 

conteúdo e posterior categorização e respectiva codificação.  

A figura seguinte apresenta um exemplo de questão existente no questionário e a 

respectiva legenda. 

 

 

 

Código da resposta 

Código da questão 

Códigos das categorias 

Questões abertas 
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Figura 16 – Legenda do questionário

Codificação das respostas 



 

 

 

Universidade de Aveiro 

Departamento Economia, Gestão e Engenharia Industrial 

Mestrado em Gestão da Informação (2003-2005) 
 

O presente questionário organizado em dois sub-questionários, insere-se no âmbito 

da preparação de duas dissertações de mestrado. 

Estes sub-questionários visam: 

- Caracterizá-lo como  

Caracterizar o modo como as disciplinas são implementadas no ambiente de  

e-Learning da instituição e identificar as necessidades de suporte daí decorrentes;  

- Caracterizar o modo como são geridos os conteúdos pedagógicos utilizados nesse 

ambiente. 

Considere no preenchimento deste questionário – a estrutura de suporte como sendo 

a Unidade Operacional para o e-Learning (UOe-L), existente no CEMED/UA. 

Apesar de ser feita uma identificação do inquirido, a confidencialidade das respostas 

fornecidas será sempre garantida. 

 

Obrigado pela sua colaboração. 

Susana Azevedo | sazevedo@cemed.ua.pt 

Helder Caixinha | caixinha@cemed.ua.pt 

 
 

I. Caracterização do docente e das suas disciplinas 

1.1 Qual a sua experiência de 
docência no ensino superior? (p11) 

 <1 ano (1) 

 1 ano  (2) 

 2 anos (3) 

 3 anos (4) 

 4 anos (5) 

 5 anos (6) 

 >5 anos (7) 

 

(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 NR) 
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1.2 Há quantos anos lecciona 
disciplinas com auxílio de uma 
plataforma de  

e-Learning? (p12) 

 <1 ano (1) 

 1 ano  (2) 

 2 anos (3) 

 3 anos (4) 

 4 anos (5) 

 5 anos (6) 

 >5 anos (7) 

 

(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 NR) 

1.3 Quais as razões para a utilização 
dessas práticas? (p13) 

 

(assinale todas as que se aplicam) 

 Complementar as aulas presenciais através da 
disponibilização na Web de conteúdos (p13a) 

 Complementar as aulas presenciais com actividades de 
ensino/aprendizagem levadas a cabo na Web (p13b) 

 Abdicar dos momentos presenciais das disciplinas 
propondo somente aos alunos, actividades de 
ensino/aprendizagem na Web (p13c) 

 

(0 Não, 1 Sim, 9 NR) 

1.4 Lecciona essas disciplinas: (p14) 

 

(assinale todas as que se aplicam) 

 Sozinho (p14a) 

 Em equipa com outros colegas (p14b) 

 

(0 Não, 1 Sim, 9 NR) 

1.5 Nessas disciplinas e nas suas 
componentes presenciais (se existirem), 
ocupa-se da leccionação: (p15) 

 

(assinale todas as que se aplicam) 

 Das aulas teóricas (p15a) 

 Das aulas teórico-práticas (p15b) 

 Das aulas práticas (p15c) 

 

(0 Não, 1 Sim, 9 NR) 
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II. Implementação de disciplinas na plataforma de e-Learning  

Esta secção do questionário pretende caracterizar o modo como implementa as suas 

disciplinas na plataforma de e-Learning e está organizado de acordo com seis 

variáveis de análise – Tecnológica, Planeamento curricular, Desenho da interface, 

Avaliação, Ética, Gestão – directamente relacionadas com o seu papel nessas 

implementações. 

 
 

Planeamento curricular 

2.1 Tem em conta os requisitos e 
necessidade do público-alvo na 
implementação das suas disciplinas? 
(p21) 

 Nunca (1) 

 (2) 

 (3) 

 (4) 

 Sempre (5) 

 

(1, 2, 3, 4, 5, 9 NR) 

2.2 Considera que os objectivos que 
define para as suas disciplinas são 
claros? (p22) 

 Sim 

 Não 

 

(0 Não, 1 Sim, 9 NR) 

2.3 Os conteúdos que disponibiliza 
têm em linha de conta os objectivos 
definidos? (p23) 

 Sim 

 Não 

 

(0 Não, 1 Sim, 9 NR) 
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2.4. Para além da plataforma de e-
Learning, que outros meios utiliza para 
disponibilizar conteúdos? (p24)  

 

(assinale todas as que se aplicam) 

 Fotocópias (p24a) 

 Livros (p24b) 

 Cd’s (p24c) 

 Dvd’s (p24d) 

 Outros. (p24e) 

Quais? (p24et) 

 

(p24et1 Conteúdos multimédia) 

(p24et2 Conteúdos em suporte tradicional) 

(p24et3 Outras plataformas) 

(p24et4 Publicações periódicas) 

(p24et5 Conteúdos do próprio em suportes 
tradicionais) 

(p24et6 Conteúdos na Web) 

 

(0 Não, 1 Sim, 9 NR) 

2.5 Utiliza a plataforma de e-Learning 
para criar actividades de 
ensino/aprendizagem fomentadoras de 
interacção entre aluno e docente? (p25) 

 Nunca (1) 

 (2) 

 (3) 

 (4) 

 Sempre (5) 

 

(1, 2, 3, 4, 5, 9 NR) 

2.6 Utiliza a plataforma de e-Learning 
para criar actividades de 
ensino/aprendizagem fomentadoras de 
interacção entre alunos? (p26) 

 Nunca (1) 

 (2) 

 (3) 

 (4) 

 Sempre (5) 

 

(1, 2, 3, 4, 5, 9 NR) 

2.7 Que ferramentas de comunicação 
utiliza nas suas disciplinas? (p27) 

 

(assinale todas as que se aplicam) 

 Aula virtual (p27a) 

 Chat (p27b) 

 Fórum de discussão (p27c) 

 e-Mail (p27d) 

 Mensagens (p27e) 

 

(0 Não, 1 Sim, 9 NR) 

2.8 Se utiliza ferramentas de 
comunicação: 
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2.8.1 Preocupa-se em calendarizar um 
período de tempo para responder aos 
alunos que comunicam consigo através 
da plataforma de e-Learning? (p281) 

 Nunca (1) 

 (2) 

 (3) 

 (4) 

 Sempre (5) 

 

(1, 2, 3, 4, 5, 9 NR) 

2.8.2 Com que regularidade tenta 
responder às questões levantadas pelos 
alunos através da plataforma de e-
Learning? (p282) 

 <12h (1) 

 Em 24h (2) 

 Em 48h (3) 

 Em 72h (4) 

 Numa semana (5) 

 Outro (6) 

Qual? (p282t) 

 

(p282t1 Alunos não comunicam) 

(p282t2 Com a maior brevidade possível) 

(p282t3 Não usa as ferramentas de comunicação) 

 

(1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 NR) 

Ética 

2.9 Quando utiliza ferramentas de 
comunicação indica aos alunos o estilo 
de linguagem que deve ser utilizado? 
(p29) 

 Nunca (1) 

 (2) 

 (3) 

 (4) 

 Sempre (5) 

 

(1, 2, 3, 4, 5, 9 NR) 

2.10 Procura disponibilizar os 
conteúdos, por si elaborados, em várias 
línguas, para os melhor adequar a 
alunos de outros países? (p210) 

 Nunca (1) 

 (2) 

 (3) 

 (4) 

 Sempre (5) 

 

(1, 2, 3, 4, 5, 9 NR) 
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Avaliação 

2.11 Utiliza a plataforma de e-
Learning para efectuar avaliações aos 
alunos? (p211) 

 Sim 

 Não  

Especifique as razões: (p211t) 

 

(p211t1 A avaliação é feita presencialmente) 

(p211t2 Não utilizado por dificuldades técnicas) 

(p211t3 Ainda não utilizado) 

(p211t4 Não utilizado por falta de conhecimentos) 

(p211t5 Não se aplica ao funcionamento da disciplina) 

(p211t6 Não pretende utilizar) 

(p211t7 Uso de outras ferramentas/plataformas) 

 

(0 Não, 1 Sim, 9 NR) 

2.12 Utiliza a plataforma de e-
Learning para avaliar o seu desempenho 
enquanto docente, por exemplo através 
de inquéritos que faz aos alunos? 
(p212) 

 Nunca (1) 

 (2) 

 (3) 

 (4) 

 Sempre (5) 

 

(1, 2, 3, 4, 5, 9 NR) 

2.13 Utiliza a plataforma de e-
Learning para avaliar os sítios das suas 
disciplinas, por exemplo através de 
inquéritos que faz aos alunos? (p213) 

 Nunca (1) 

 (2) 

 (3) 

 (4) 

 Sempre (5) 

 

(1, 2, 3, 4, 5, 9 NR) 
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II. Sub-questionário 1 (Cont.) 
 

Este sub-questionário pretende caracterizar o modo como implementa as suas 

disciplinas em AE e está organizado de acordo seis variáveis de análise – Tecnológica, 

Planeamento curricular, Desenho da interface, Avaliação, Ética, Gestão – directamente 

relacionadas com o seu papel nessas implementações. 

 

Tecnológica 

2.14 Os sítios das disciplinas são 
geridos: (p214) 

 

(assinale todas as que se aplicam)  

 Por si autonomamente (p214a) 

 Por si em conjunto com outros colegas (p214b) 

 Por si em conjunto com a estrutura de suporte (UOe-L) 
(p214c) 

 Pela estrutura de suporte (UOe-L) (p214d) 

 

(0 Não, 1 Sim, 9 NR) 

2.15 Nas disciplinas geridas por si em 
conjunto com outros colegas quais os 
papeis que desempenha? (p215) 

 

(assinale todas as que se aplicam) 

 Concepção do sítio da disciplina (p215a) 

 Concepção dos conteúdos (p215b) 

 Disponibilização dos conteúdos (p215c) 

 Acompanhamento dos alunos e das suas actividades de 
ensino/aprendizagem (p215d) 

 Elaboração de trabalhos, testes, etc. (p215e) 

 Correcção de trabalhos, testes, etc. (p215f) 

 

(0 Não, 1 Sim, 9 NR) 

2.16 Nas disciplinas que são geridas 
por si em conjunto com a estrutura de 
suporte quais os papeis que 
desempenha? (p216) 

 

(assinale todas as que se aplicam) 

 Concepção do sítio da disciplina (p216a)  

 Concepção dos conteúdos (p216b) 

 Disponibilização dos conteúdos (p216c) 

 Acompanhamento dos alunos e das suas actividades de 
ensino/aprendizagem (p216d) 

 Elaboração de trabalhos, testes, etc. (p216e) 

 Correcção de trabalhos, testes, etc. (p216f) 

 

(0 Não, 1 Sim, 9 NR) 

2.17 A configuração inicial dos sítios 
das suas disciplinas é efectuada: 
(p217) 

 

(assinale todas as que se aplicam) 

 Por si autonomamente (p217a)  

 Por si em conjunto com outros colegas (p217b) 

 Por si em conjunto com a estrutura de suporte (UOe-L) 
(p217c) 

 Pela estrutura de suporte (UOe-L) (p217d) 

 

(0 Não, 1 Sim, 9 NR) 
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2.18 Como é feita a análise das 
ferramentas/funcionalidades existentes 
na plataforma, para saber as que mais 
se adequam à estratégia que definiu 
para o desenrolar das suas disciplinas? 
(p218) 

 

(assinale todas as que se aplicam) 

 Por si autonomamente (p218a)  

 Por si em conjunto com outros colegas (p218b) 

 Por si em conjunto com a estrutura de suporte (UOe-L) 
(p218c) 

 Pela estrutura de suporte (UOe-L) (p218d) 

 

(0 Não, 1 Sim, 9 NR) 

2.19 A disponibilização dessas 
ferramentas/funcionalidades que 
pretende utilizar nas suas disciplinas é 
efectuada: (p219) 

 

(assinale todas as que se aplicam) 

 Por si autonomamente (p219a) 

 Por si em conjunto com outros colegas (p219b) 

 Por si em conjunto com a estrutura de suporte (UOe-L) 
(p219c) 

 Pela estrutura de suporte (UOe-L) (p219d) 

 

(0 Não, 1 Sim, 9 NR) 

2.20 Quais as dificuldades que sente 
na utilização da plataforma de e-
Learning da Universidade de Aveiro? 
(p220t) 

 

(p220t1 Disponibilidade do sistema) 

(p220t2 Necessidades de formação) 

(p220t3 Ferramentas de avaliação) 

(p220t4 Ferramentas de gestão de conteúdos) 

(p220t5 Ferramentas de comunicação) 

(p220t6 Ferramentas do Blackboard) 

(p220t7 Tradução da interface) 

(p220t8 Falta de difusão de boas práticas) 

(p220t9 Suporte mais abrangente) 

(p220t10 Tempo e disponibilidade) 

2.21 Sabe qual o hardware e software 
necessários para uma correcta utilização 
das funcionalidades da plataforma de e-
Learning? (p221) 

 Sim 

 Não.  

Especifique as razões: (p221t) 

 

(p221t1 Falta de informação) 

(p221t2 Não sentiu essa necessidade) 

 

(0 Não, 1 Sim, 9 NR) 
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Desenho da interface 

2.22 Na criação dos sítios das suas 
disciplinas considera importante que 
estes sejam intuitivos e fáceis de 
utilizar? (p222) 

 Pouco (1) 

 (2) 

 (3) 

 (4) 

 Muito (5) 

 

(1, 2, 3, 4, 5, 9 NR) 

2.23 Na criação dos conteúdos das 
suas disciplinas considera importante 
que estes sejam aptos para uma 
utilização por alunos com necessidades 
especiais? (p223) 

 Pouco (1) 

 (2) 

 (3) 

 (4) 

 Muito (5) 

 

(1, 2, 3, 4, 5, 9 NR) 

2.24 Retira 
ferramentas/funcionalidades, se estas 
não forem utilizadas, dos sítios das suas 
disciplinas? (p224) 

 Nunca (1) 

 (2) 

 (3) 

 (4) 

 Sempre (5) 

 

(1, 2, 3, 4, 5, 9 NR) 

2.25 Pesquisa e procura conhecer 
como fonte de inspiração, outras 
disciplinas existentes em plataformas de 
e-Learning? (p225) 

 Nunca (1) 

 (2) 

 (3) 

 (4) 

 Sempre (5) 

 

(1, 2, 3, 4, 5, 9 NR) 
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III. Gestão de conteúdos pedagógicos 

Esta secção do questionário pretende caracterizar o modo como gere os conteúdos 

pedagógicos utilizados nas suas disciplinas existentes na plataforma de e-Learning e 

está organizado em torno das principais etapas do ciclo de vida desses conteúdos – 

criação, conversão, anotação, empacotamento, disponibilização, selecção, utilização, 

revisão e arquivo. 

 
 

Criação e conversão dos conteúdos 

3.1 O que determina a criação dos 
seus conteúdos? (p31) 

 

(assinale todas as que se aplicam) 

 Cobrir os conteúdos programáticos das disciplinas (p31a) 

 Preencher necessidades e requisitos dos alunos (p31b) 

 Suportar actividades de ensino/aprendizagem presenciais 
(p31c) 

 Suportar actividades de ensino/aprendizagem na Web 
(p31d) 

 

(0 Não, 1 Sim, 9 NR) 

3.2 Essa criação é feita: (p32) 

 

(assinale todas as que se aplicam) 

 Por si de forma isolada (p32a) 

 Em equipa com outros colegas (p32b) 

 

(0 Não, 1 Sim, 9 NR) 

3.3 Na criação dos seus conteúdos 
procura recursos em: (p33) 

 

(assinale todas as que se aplicam) 

 Outros conteúdos criados por si (p33a)  

 Conteúdos criados por colegas da UA (p33b) 

 Conteúdos criados por colegas externos à UA (p33c) 

 Livros e outras publicações (p33d) 

 Sítios na Web (p33e)  

 Bibliotecas/repositórios digitais (p33f) 

 

(0 Não, 1 Sim, 9 NR) 

3.4 Nessa reutilização de recursos 
procura: 

 

3.4.1 Adapta-los de modo a facilitar a 
sua integração nos conteúdos que está a 
criar. (p341) 

 Nunca (1) 

 (2) 

 (3) 

 (4) 

 Sempre (5) 

 

(1, 2, 3, 4, 5, 9 NR) 
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3.4.2 Reutiliza-los directamente na 
sua forma original. (p342) 

 Nunca (1) 

 (2) 

 (3) 

 (4) 

 Sempre (5) 

 

(1, 2, 3, 4, 5, 9 NR) 

3.5 Como definiria o tipo de 
reutilização que normalmente leva a 
cabo? (p35) 

 

(assinale todas as que se aplicam) 

 Casual (decorrente de necessidades momentâneas nos 
processos de criação dos seus conteúdos) (p35a) 

 Planeada (de acordo com uma estratégia de reutilização 
definida previamente) (p35b) 

 

(0 Não, 1 Sim, 9 NR) 

3.6 Na reutilização de conteúdos de 
terceiros, procura respeitar os direitos 
desses autores? (p36) 

 Nunca (1) 

 (2) 

 (3) 

 (4) 

 Sempre (5) 

 

(1, 2, 3, 4, 5, 9 NR) 

3.7 O que utiliza na criação dos seus 
conteúdos? 

 

(assinale todas as que se aplicam) 

 

3.7.1. Dispositivos (hardware): 
(p371) 

 Máquina fotográfica (p371a) 

 Câmara de vídeo (p371b) 

 Gravador de áudio (p371c) 

 Scanner (p371d) 

 Dispositivo para a digitalização de vídeo (p371e) 

 Dispositivo para a digitalização de áudio (p371f) 

 Outros. (p371g) 

Quais? (p371gt) 

 

(p371gt Outros dispositivos de hardware) 

 

(0 Não, 1 Sim, 9 NR) 
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3.7.2. Ferramentas (software): 
(p372) 

 Word (p372a) 

 Powerpoint (p372b) 

 Excel  (p372c) 

 Frontpage (p372d)  

 Dreamweaver (p372e)  

 Outras. (p372f)  

Quais? (p372ft) 

 

(p372ft1 Editor multimédia (vídeo/áudio)) 

(p372ft2 Editor de notação científica/matemática) 

(p372ft3 Editor SIG) 

(p372ft4 Modelação matemática) 

(p372ft5 Editor fórmulas químicas) 

(p372ft6 Ambiente de programação) 

(p372ft7 Editor de imagens) 

 

(0 Não, 1 Sim, 9 NR) 

3.8 Do ponto de vista da facilidade de 
utilização, como avalia? 

 

3.8.1. Os dispositivos que utiliza: 
(p381) 

 Simples (1) 

 (2) 

 (3) 

 (4) 

 Complexos (5) 

 

(1, 2, 3, 4, 5, 9 NR) 

3.8.2. As ferramentas que utiliza: 
(p382) 

 Simples (1) 

 (2) 

 (3) 

 (4) 

 Complexas (5) 

 

(1, 2, 3, 4, 5, 9 NR) 

3.9 Quais as principais dificuldades 
que sente na utilização desses 
dispositivos e ferramentas? (p39t) 

 

(p39t1 Falta de formação no seu uso) 

(p39t2 Problemas técnicos) 

(p39t3 Falta de tempo) 
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3.10 Terminada a criação dos seus 
conteúdos, efectua sobre os ficheiros 
resultantes algum tipo de conversão do 
seu formato? (p310) 

 

(assinale todas as que se aplicam) 

Sim. Para:  

 

 Facilitar a sua disponibilização e transferência na Web 
(p310a) 

 Facilitar a sua futura utilização. (p310b)  

 Outra razão. (p310c)  

Qual? (p310ct) 

 

(p310ct1 Preocupação com os direitos de autor) 

(p310ct2 Manter integridade da informação 
(segurança)) 

(p310ct3 Facilitar disponibilização) 

(p310ct4 Conversão de formatos) 

 

 Não. Os conteúdos serão disponibilizados directamente no 
formato de ficheiro em que são criados.  

(se respondeu negativamente, pode avançar para a pergunta 
3.15.) (p310d) 

 

(0 Não, 1 Sim, 9 NR) 

3.11 Essas conversões são 
efectuadas: (p311) 

 

(assinale todas as que se aplicam) 

 Por si de forma isolada (p311a)  

 Em equipa com outros colegas (p311b)  

 Por si em colaboração com a estrutura de suporte (UOe-L) 
(p311c)  

 Pela estrutura de suporte (UOe-L) (p311d) 

 

(0 Não, 1 Sim, 9 NR) 

3.12 Que ferramentas são utilizadas 
nessas conversões? (p312) 

 

(assinale todas as que se aplicam) 

 Adobe Acrobat na conversão para o formato PDF (p312a)  

 Ferramentas do Office na conversão para o formato HTML 
(p312b) 

 Outras. (p312c) 

Quais? (p312ct) 

 

(p312ct1 Compressores de ficheiros) 

(p312ct2 Outras ferramentas para a produção de 
PDFs) 

(p312ct3 Editores de imagem) 

(p312ct4 Editores de vídeo) 

 

(0 Não, 1 Sim, 9 NR) 
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3.13 Do ponto de vista da sua 
utilização, como avalia essas 
ferramentas? (p313) 

 Simples (1) 

 (2) 

 (3) 

 (4) 

 Complexas (5) 

 

(1, 2, 3, 4, 5, 9 NR) 

3.14 Quais as principais dificuldades 
que sente na sua utilização? (p314t) 

 

(p314t1 Nas conversões de alguns formatos) 

(p314t2 Em aspectos técnicos dessas conversões) 

(p314t3 Dificuldades no acesso a essas ferramentas) 

(p314t4 Falta de formação) 

(p314t5 Falta de ferramentas com capacidade de 
normalização) 

(p314t6 Falta de tempo) 

3.15 Preocupa-se que os conteúdos 
que cria: 

 

3.15.1. Sejam de fácil utilização: 
(p3151) 

 Nunca (1) 

 (2) 

 (3) 

 (4) 

 Sempre (5) 

 

(1, 2, 3, 4, 5, 9 NR) 

3.15.2. Sejam aptos para uma 
utilização por alunos com necessidades 
especiais: (p3152) 

 Nunca (1) 

 (2) 

 (3) 

 (4) 

 Sempre (5) 

 

(1, 2, 3, 4, 5, 9 NR) 
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III. Gestão de conteúdos pedagógicos (Cont.) 

Esta secção do questionário pretende caracterizar o modo como gere os conteúdos 

pedagógicos utilizados nas suas disciplinas existentes na plataforma de e-Learning e 

está organizado em torno das principais etapas do ciclo de vida desses conteúdos – 

criação, conversão, anotação, empacotamento, disponibilização, selecção, utilização, 

revisão e arquivo. 

 
 

Anotação e empacotamento dos conteúdos 

3.16 Realiza algum tipo de anotação 
(classificação com metadados) e 
empacotamento, dos seus conteúdos? 
(p316) 

 

(assinale todas as que se aplicam) 

Sim. De acordo com:  

 

 A especificação IMS CP (p316a) 

 O modelo de referência SCORM (p316b)  

 

Não. Especifique a razão para tal:  

 

 Desconhecimento da utilidade/vantagem dessas operações 
(p316c) 

 Dificuldades técnicas (p316d) 

 Outra razão. (p316e)  

Qual? (p316et) 

 

(p316et1 Desconhecimento das especificações) 

(p316et2 Falta de tempo) 

(p316e3 Não sente necessidade) 

(p316et4 Necessidade de formação) 

(se respondeu negativamente, pode avançar para a pergunta 
3.21.) 

 

(0 Não, 1 Sim, 9 NR) 

3.17 Esses conteúdos são anotados e 
empacotados: (p317)  

 

(assinale todas as que se aplicam) 

 Por si de forma isolada (p317a)  

 Em equipa com outros colegas (p317b)  

 Em colaboração com a estrutura de suporte (UOe-L) 
(p317c) 

 

(0 Não, 1 Sim, 9 NR) 
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3.18 Quais as ferramentas que utiliza 
para essa anotação e empacotamento? 
(p318)  

 

(assinale todas as que se aplicam) 

 Reload Editor (p318a)  

 Outras. (p318b)  

Quais? (p318bt) 

 

Sem dados relevantes 

 

(0 Não, 1 Sim, 9 NR) 

3.19 Do ponto de vista da sua 
utilização, como avalia essas 
ferramentas? (p319) 

 Simples (1) 

 (2) 

 (3) 

 (4) 

 Complexas (5) 

 

(1, 2, 3, 4, 5, 9 NR) 

3.20 Quais as principais dificuldades 
que sente na sua utilização? (p320t) 

 

(p320t1 Falta de tempo) 

(p320t2 Necessidades de formação) 

(p320t3 Ferramentas complicadas) 
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Disponibilização dos conteúdos 

3.21 Usualmente que tipo de 
conteúdos disponibiliza nas suas 
disciplinas existentes na plataforma de 
e-Learning? (p321)  

 

(assinale todas as que se aplicam) 

 Apresentações/slides de apoio às aulas (p321a)  

 Artigos (p321b)  

 Sebentas (p321c) 

 Livros (p321d) 

 Folhas de exercícios (problemas) (p321e) 

 Esquemas (gráficos) (p321f) 

 Fotografias (p321g) 

 Áudio (p321h) 

 Animações (p321i) 

 Vídeos (p321j) 

 Outros. (p321k) 

Quais? (p321kt) 

 

(p321kt1 Aplicações) 

(p321kt2 Sumários) 

(p321kt3 Guião) 

(p321kt4 Pautas) 

(p321kt5 Textos de apoio) 

(p321kt6 Hiperligações) 

 

(0 Não, 1 Sim, 9 NR) 

3.22 A disponibilização dos seus 
conteúdos é efectuada: (p322)  

 

(assinale todas as que se aplicam) 

 Por si de forma isolada (p322a)  

 Em equipa com outros colegas (p322b)  

 Por si em colaboração com a estrutura de suporte (UOe-L) 
(p322c)  

 Pela estrutura de suporte (UOe-L) (p322d) 

 

(0 Não, 1 Sim, 9 NR) 
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3.23 Em que locais disponibiliza os 
seus conteúdos? (p323) 

 

(assinale todas as que se aplicam) 

Na plataforma Blackboard:  

 

 Nas pastas existentes nos sítios das suas disciplinas 
(p323a) 

 Nas pastas existentes na sua área de gestão de conteúdos 
(p323b) 

 Nas pastas existentes na sua área de gestão de 
conteúdos, mas com ligações visíveis nos sítios das disciplinas 
(p323c) 

 Na sua área de gestão de conteúdos, sob a forma de 
portefólios digitais (p323d) 

 

 Noutro servidor (sítio externo ao Blackboard, sítio da sua 
página pessoal, etc.) (p323e) 

 Outro. (p323f) 

Qual? (p323ft) 

 

(p323ft1 outras plataformas) 

 

(0 Não, 1 Sim, 9 NR) 

3.24 Do ponto de vista dessa 
disponibilização, como avalia a 
plataforma? (p324) 

 Simples (1) 

 (2) 

 (3) 

 (4) 

 Complexa (5) 

 

(1, 2, 3, 4, 5, 9 NR) 

3.25 Quais as principais dificuldades 
que sente na sua utilização? (p325t) 

 

(p325t1 Necessidades de formação) 

(p325t2 Falta de tempo) 

(p325t3 Menor usabilidade e flexibilidade em algumas 
das funcionalidades da plataforma) 

(p325t4 Menor flexibilidade na configuração da sua 
interface) 

(p325t5 Lentidão na resposta da plataforma) 

3.26 Nos locais que utiliza (referidos 
na pergunta 3.23.), existe uma 
organização em pastas que estrutura 
essa disponibilização de conteúdos: 
(p326) 

 

(assinale todas as que se aplicam) 

 Criada por si de forma isolada (p326a)  

 Criada em equipa com outros colegas (p326b)  

 Criada por si em colaboração com a estrutura de suporte 
(UOe-L) (p326c)  

 Criada pela estrutura de suporte (UOe-L) (p326d) 

 

(0 Não, 1 Sim, 9 NR) 
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3.27 Quais os momentos em que 
disponibiliza os seus conteúdos? (p327) 

 

(assinale todas as que se aplicam) 

 No início dos períodos de leccionação das disciplinas 
(p327a)  

 Ao longo desses períodos (p327b) 

 

(0 Não, 1 Sim, 9 NR) 

3.28 Em termos das permissões de 
acesso aos seus conteúdos, estes são 
disponibilizados com: (p328) 

 

(assinale todas as que se aplicam) 

 Um acesso livre (acessíveis ao público em geral) (p328a) 

 Um acesso condicionado (acessíveis apenas aos 
utilizadores inscritos nas suas disciplinas) (p328b) 

 

(0 Não, 1 Sim, 9 NR) 

3.29 Os seus conteúdos são 
disponibilizados em diversas versões de 
modo a satisfazer necessidades 
específicas dos utilizadores? (p329) 

 

(assinale todas as que se aplicam) 

Sim. Disponibilizando por exemplo:  

 

 Versões a cores e a preto/branco, para facilitar a sua 
impressão (p329a)  

 Diferentes formatos de ficheiro para flexibilizar a sua 
posterior utilização (p329b) 

 Outras versões. (p329c) 

Quais? (p329ct) 

 

(p329ct1 Diferentes layouts) 

(p329ct2 Versões optimizadas em termos de peso dos 
ficheiros) 

(p329ct3 De acordo com solicitações dos alunos) 

 

 Não (p329d) 

 

(0 Não, 1 Sim, 9 NR) 
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III. Gestão de conteúdos pedagógicos (Cont.) 

Esta secção do questionário pretende caracterizar o modo como gere os conteúdos 

pedagógicos utilizados nas suas disciplinas existentes na plataforma de e-Learning e 

está organizado em torno das principais etapas do ciclo de vida desses conteúdos – 

criação, conversão, anotação, empacotamento, disponibilização, selecção, utilização, 

revisão e arquivo. 

 
 

Selecção e utilização dos conteúdos 

3.30 Nos conteúdos disponibilizados, a sua selecção e 
utilização pelos alunos é feita duma forma: (p330) 

 

(assinale todas as que se aplicam) 

 Livre (p330a)  

 De acordo com regras temporais ou outras 
(p330b) 

 De acordo com necessidades específicas 
dos alunos (p330c) 

 

(0 Não, 1 Sim, 9 NR) 

3.31 No caso de serem definidas regras que 
condicionam a selecção e utilização dos seus conteúdos, 
estas são implementadas: (p331) 

 

(assinale todas as que se aplicam) 

 Por si de forma isolada (p331a)  

 Em equipa com outros colegas (p331b)  

 Por si em colaboração com a estrutura de 
suporte (UOe-L) (p331c) 

 Pela estrutura de suporte (UOe-L) 
(p331d) 

 

(0 Não, 1 Sim, 9 NR) 

3.32 Os conteúdos disponibilizados por si são: 
(p332) 

 

(assinale todas as que se aplicam) 

 Utilizados apenas no ambiente de e-
Learning (p332a)  

 Utilizados também no apoio a momentos 
presenciais das suas disciplinas (p332b) 

 

(0 Não, 1 Sim, 9 NR) 

31 



 

3.33 Partilha os seus conteúdos? (p333)  

 

(assinale todas as que se aplicam) 

Sim.  

 

 Sempre que possível com outras das 
disciplinas em que estou envolvido (p333a)  

 

Com outros colegas:  

 Da instituição (p333b)  

 Externos a esta (p333c)  

 

Com outros utilizadores:  

 Da instituição (p333d) 

 Externos a esta (p333e)  

 

 Não (p333f) 

 

(0 Não, 1 Sim, 9 NR) 

3.34 Nessa partilha procura salvaguardar e garantir 
os seus direitos como autor? (p334) 

 Nunca (1) 

 (2) 

 (3) 

 (4) 

 Sempre (5) 

 

(1, 2, 3, 4, 5, 9 NR) 

3.35 Reutiliza no âmbito das suas práticas de e-
Learning conteúdos criados pelos alunos e/ou outros 
utilizadores envolvidos nas disciplinas? (p335) 

 

(assinale todas as que se aplicam) 

Sim. Como:  

 

 Conteúdos a disponibilizar aos restantes 
utilizadores (p335a)  

 Elementos a reutilizar na construção de 
novos conteúdos (p335b)  

 Outra estratégia. (p335c)  

Qual? (p335ct) 

 

(p335ct1 No âmbito de novas 
actividades propostas aos alunos) 

(p335ct2 Na difusão de boas práticas) 

(p335ct3 Respeitando sempre os 
direitos dos seus autores) 

 

 Não (p335d) 

 

(0 Não, 1 Sim, 9 NR) 
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3.36 Se respondeu afirmativamente à pergunta 
anterior, solicita a autorização para a reutilização 
desses conteúdos? (p336) 

 Nunca (1) 

 (2) 

 (3) 

 (4) 

 Sempre (5) 

 

(1, 2, 3, 4, 5, 9 NR) 

Revisão e arquivo dos conteúdos 

3.37 Qual a periodicidade com que os seus conteúdos 
são revistos? (p337) 

 

(assinale todas as que se aplicam) 

 Durante o período de leccionação das 
disciplinas (p337a)  

 No final ou início dum semestre (p337b)  

 No final ou início dum ano lectivo (p337c) 

 

(0 Não, 1 Sim, 9 NR) 

3.38 A revisão dos seus conteúdos é efectuada: 
(p338) 

 

(assinale todas as que se aplicam) 

 Por si de forma isolada (p338a)  

 Em equipa com outros colegas (p338b) 

 

(0 Não, 1 Sim, 9 NR) 

3.39 Efectua algum tipo de controlo de versões 
aquando dos processos de revisão dos seus conteúdos? 
(p339) 

 

(assinale todas as que se aplicam) 

Sim. Através:  

 

 De esquemas próprios implementados 
pelos por si e demais envolvidos nesses 
processos (p339a)  

 Das funcionalidades disponibilizadas pela 
área de gestão de conteúdos do Blackboard. 
(p339b) 

 

 Não (p339c) 

 

(0 Não, 1 Sim, 9 NR) 

3.40 Qual a periodicidade com que os seus conteúdos 
são arquivados (terminando assim a sua vida útil)? 
(p340) 

 

(assinale todas as que se aplicam) 

 No final ou início dum semestre (p340a) 

 No final ou início dum ano lectivo (p340b) 

 

(0 Não, 1 Sim, 9 NR) 
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3.41 O arquivo dos seus conteúdos é efectuado: 
(p341) 

 

(assinale todas as que se aplicam) 

 Por si de forma isolada (p341a) 

 Em equipa com outros colegas (p341b) 

 Por si em colaboração com a estrutura de 
suporte (UOe-L) (p341c) 

 Pela estrutura de suporte (UOe-L) 
(p341d) 

 

(0 Não, 1 Sim, 9 NR) 
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IV. Estrutura de suporte (UOe-L) 

Procura-se nesta parte final do questionário, identificar as suas necessidades de 

suporte decorrentes da implementação de disciplinas na plataforma de e-Learning da 

universidade e da gestão de conteúdos associados a estas. De igual modo pretende-se 

conhecer a sua opinião sobre a acção da estrutura de suporte (UOe-L). 

 
 

 

4.1 Assistiu às sessões de formação 
efectuadas sobre a plataforma de e-
Learning? (p41) 

 Sim  

 Não.  

Especifique as razões. (p41t) 

 

(p41t1 Falta de tempo/disponibilidade) 

(p41t2 Não sentiu necessidade) 

(p41t3 Não achar serem adequadas) 

(p41t4 Desconhecimento) 

 

(se respondeu negativamente, pode avançar para a 
pergunta 4.2.) 

 

(0 Não, 1 Sim, 9 NR) 

4.1.1 Achou suficientes os tópicos 
abordados? (p411) 

 Sim  

 Não.  

Especifique as razões. (p411t) 

 

(p411t1 Demasiados tópicos abordados) 

(p411t2 Mais sessões sobre determinados tópicos 
(avaliação, SCORM, etc.)) 

(p411t3 Demasiado elementares em termos dos 
tópicos abordados) 

 

(0 Não, 1 Sim, 9 NR) 
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4.1.2 Achou a estratégia utilizada a 
mais apropriada? (p412) 

 Sim  

 Não.  

Especifique as razões. (p412t) 

 

(p412t1 Falta uma maior componente prática) 

(p412t2 Demasiada informação) 

(p412t3 Não centrar formação apenas na componente 
tecnológica) 

(p412t4 Fornecer materiais de suporte às sessões) 

(p412t5 Introduzir uma componente a distância nas 
sessões) 

(p412t6 Separar público-alvo em grupos de acordo 
com os conhecimentos e experiência) 

 

(0 Não, 1 Sim, 9 NR) 

4.1.3 Gostaria que outros assuntos 
fossem abordados em futuras sessões? 
(p413) 

 Sim.  

Quais? (p413t)  

 

(p413t1 Avaliação) 

(p413t2 Tópicos mais avançados) 

(p413t3 Difusão de boas práticas. Exemplos) 

(p413t4 Gestão das disciplinas) 

(p413t5 Gestão de conteúdos) 

(p413t6 Actualização de conhecimentos) 

(p413t7 Utilização da Ferramentas de comunicação) 

(p413t8 Normas e especificações aplicadas aos 
conteúdos) 

 

 Não 

 

(0 Não, 1 Sim, 9 NR) 
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4.2 Recorre à estrutura de suporte 
(UOe-L)? (p42) 

 Nunca (1) 

 (2) 

 (3) 

 (4) 

 Sempre (5) 

 

(1, 2, 3, 4, 5, 9 NR) 

 

Se respondeu "Nunca" indique porquê e avance para a 
pergunta 4.3. (p42t) 

 

(p42t1 Não sentiu necessidade) 
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4.2.1 Quais os apoios que mais 
solicita? (p421) 

 

(assinale todas as que se aplicam) 

Na implementação e gestão dos sítios das suas disciplinas:  

 Pedido de dados de acesso pessoais à plataforma de e-
Learning; (p421a) 

 Abertura de sítio na plataforma para novas disciplinas; 
(p421b) 

 Criação de acesso e inscrição de alunos nas disciplinas; 
(p421c) 

 Conversão e disponibilização de conteúdos; (p421d) 

 Criação de grupos de alunos; (p421e)  

 Concepção de testes/inquéritos; (p421f)  

 Esclarecimento de dúvidas sobre ferramentas ou outras 
funcionalidades; (p421g) 

 Reportar erros da plataforma; (p421h) 

 Arquivar sítio da disciplina e/ou prepara-la para um novo 
ano lectivo; (p421i) 

 

Na gestão dos seus conteúdos pedagógicos utilizados nessas 
disciplinas.  

Para a criação e conversão dos conteúdos:  

 Digitalização dos conteúdos (p421j)  

 Resolução de dificuldades na utilização de algum 
dispositivo (p421k)  

 Resolução de dificuldades na utilização de alguma 
ferramenta (p421l) 

 Esclarecimento de questões relacionadas com direitos de 
autor (p421m)  

 Resolução de dificuldades na conversão dos conteúdos 
(p421n) 

 

Para a anotação e empacotamento dos conteúdos:  

 Resolução de dificuldades na utilização de alguma 
ferramenta (p421o) 

 Esclarecimento de questões relacionadas com esta 
temática (p421p) 

 

Para a disponibilização dos conteúdos:  

 Resolução de dificuldades na disponibilização dos 
conteúdos (p421q) 

 Resolução de dificuldades na utilização da plataforma 
Blackboard (p421r)  

 

Para a selecção e utilização dos conteúdos:  

 Resolução de dificuldades na definição de critérios de 
selecção (p421s) 

 Resolução de dificuldades na utilização dos conteúdos 
(p421t) 
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 Para a revisão e arquivo dos conteúdos:  

 Resolução de dificuldades nos processos de revisão 
(p421u) 

 Resolução de dificuldades no arquivo dos conteúdos 
(p421v) 

 Solicitação desse arquivo (p421w) 

 

 Por outro tipo de apoio. (p421x)  

Qual? (p421xt) 

 

(p421xt1 Pouca experiência) 

(p421xt2 Dificuldades tecnológicas (SO e aplicações)) 

(p421xt3 Solicitar sessões de formação para alunos) 

(p421xt4 Alertas relacionados com os processos de 
avaliação em linha) 

(0 Não, 1 Sim, 9 NR) 

4.3 O apoio disponibilizado por esta 
estrutura de suporte é a seu ver: (p43) 

 Mau (1) 

 (2) 

 (3) 

 (4) 

 Muito bom (5) 

 

(1, 2, 3, 4, 5, 9 NR) 

4.4 Utiliza os recursos e serviços de 
suporte disponíveis no sítio da UOe-L 
(http://www.cemed.ua.pt/ed/helpdesk/)? 
(p44) 

 Nunca (1) 

 (2) 

 (3) 

 (4) 

 Sempre (5) 

 

(1, 2, 3, 4, 5, 9 NR) 

 

Se respondeu "Nunca" indique porquê e avance para a 
pergunta 4.5. (p44t) 

 

(p44t1 Desconhecimento) 

(p44t2 Preferência por outras formas de interacção 
com a equipa) 

(p44t3 Não sentiu necessidade) 
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4.4.1 Estes recursos e serviços 
ajudam-no a esclarecer dúvidas? (p441) 

 Nunca (1) 

 (2) 

 (3) 

 (4) 

 Sempre (5) 

 

(1, 2, 3, 4, 5, 9 NR) 

 

Se respondeu "Nunca" indique porquê. (p441t) 

 

Sem dados relevantes 

4.5 Que outros serviços poderiam ser 
disponibilizados pela estrutura de 
suporte? (p45t) 

 

(p45t1 Auxílio na concepção de conteúdos) 

(p45t2 Difusão de boas práticas) 

(p45t3 Um melhor e mais completo sistema de ajuda 
na plataforma) 

(p45t4 Apoio à implementação de sites fora da 
plataforma) 

(p45t5 Formação com abordagens diferentes) 

(p45t6 Formação sobre gestão de conteúdos) 

(p45t7 Integração da plataforma com os outros 
sistemas) 

(p45t8 Serviço de IM para contacto em linha com a 
equipa) 
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Anexo C: Questionário aos alunos 
 

No presente anexo consta o questionário elaborado neste estudo para obtenção de 

dados junto dos alunos da UA, que estavam inscritos nos sítios das disciplinas 

observados. 

Este questionário tinha as seguintes intenções: 

• Caracterizar a amostra ao nível individual e institucional; 

• Identificar necessidades de suporte em relação a ambientes de  

e-Learning sentidas pelos alunos; 

• Conhecer a perspectiva do aluno sobre a UOe-L e caracterizar, isto é, 

identificar o modo como é vista e sentida a acção da estrutura de suporte ao 

e-Learning existente na UA; 

• Identificar mudanças que os alunos achem necessárias a esta estrutura. 

O questionário apresenta algumas indicações, que estão relacionadas com a fase de 

tratamento de dados. A cada questão foi dado um determinado esquema de 

codificação utilizado no SPSS. As questões abertas foram alvo de uma análise de 

conteúdo e posterior categorização e respectiva codificação.  

A figura seguinte apresenta um exemplo de questão existente no questionário e a 

respectiva legenda. 

 
 

Código da resposta 

Código da questão 
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Figura 17 – Legenda do questionário 

Codificação das categorias 

Questões abertas 

Codificação das respostas 



 

 

 

Universidade de Aveiro 

Departamento Economia, Gestão e Engenharia Industrial 

Mestrado em Gestão da Informação (2003-2005) 
 

Questionário aos Alunos da Universidade de Aveiro 

O presente questionário encontra-se organizado em quatro partes e insere-se no 

âmbito da preparação de duas dissertações de mestrado. Os seus objectivos são: 

- Caracterizá-lo enquanto utilizador dos sítios das disciplinas existentes no 

Blackboard (plataforma de e-Learning da Universidade de Aveiro); 

- Conhecer a sua opinião sobre a forma como as disciplinas são implementadas na 

plataforma;  

- Caracterizar o modo como cria, disponibiliza e utiliza os conteúdos aí existentes; 

- Identificar as suas necessidades de suporte decorrentes da utilização da plataforma 

e da gestão dos conteúdos aí existentes e a sua opinião sobre a acção da estrutura de 

suporte ao e-Learning. 

Considere no preenchimento deste questionário a estrutura de suporte ao  

e-Learning como sendo a Unidade Operacional para o e-Learning (UOe-L), 

existente no CEMED/UA. 

 

Obrigado pela sua colaboração. 

Susana Azevedo | sazevedo@cemed.ua.pt 

Helder Caixinha | caixinha@cemed.ua.pt 

 
I. Caracterização do aluno 

 
 

I. Caracterização do aluno 

1.1 Que curso frequenta? (p11)  

(p111 Departamentos (sigla)) 

(p112 grad, pos) 

1.2 Que ano frequenta? (p12)  

(p12 - ano lectivo) 

42 



 

1.3 Há quantos anos estuda no ensino 
superior? (p13) 

 <1 ano (1) 

 1 ano  (2) 

 2 anos (3) 

 3 anos (4) 

 4 anos (5) 

 5 anos (6) 

 >5 anos (7) 

 

(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 NR) 

1.4 Há quantos anos frequenta 
disciplinas que utilizam a plataforma de 
e-Learning da UA (antigamente o WebCT 
e agora o Blackboard)? (p14) 

 <1 ano (1) 

 1 ano  (2) 

 2 anos (3) 

 3 anos (4) 

 4 anos (5) 

 5 anos (6) 

 >5 anos (7) 

 

(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 NR) 
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II. Implementação das disciplinas na plataforma de e-Learning 

Esta secção do questionário pretende conhecer a sua opinião sobre como são 

implementadas as disciplinas na plataforma de e-Learning. 

 
 

Aspectos Pedagógicos 

2.1 Considera que são tidas em linha 
de conta as suas necessidades na 
implementação dos sítios das disciplinas 
na plataforma de e-Learning? (p21) 

 Nunca (1) 

 (2) 

 (3) 

 (4) 

 Sempre (5) 

 

(1, 2, 3, 4, 5, 9 NR) 

2.2 Considera que os objectivos 
definidos pelos docentes são claros? 
(p22) 

 Nunca (1) 

 (2) 

 (3) 

 (4) 

 Sempre (5) 

 

(1, 2, 3, 4, 5, 9 NR) 

2.3 Considera que os conteúdos 
disponibilizados nas disciplinas que 
frequenta têm em linha de conta os 
objectivos definidos?  (p23) 

 Nunca (1) 

 (2) 

 (3) 

 (4) 

 Sempre (5) 

 

(1, 2, 3, 4, 5, 9 NR) 
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2.4 Para além da plataforma de e-
Learning, que outros meios são 
utilizados pelos docentes para 
disponibilizar conteúdos? (p24)  

 

(assinale todas as que se aplicam) 

 Fotocópias (p24a) 

 Livros (p24b) 

 Cd’s (p24c) 

 Dvd’s (p24d) 

 Outros. (p24e) 

Quais? (p24et) 

 

(p24et1 Conteúdos na Web) 

(p24et2 Conteúdos dos docentes em suportes 
tradicionais) 

(p24et3 Publicações periódicas) 

 

(0 Não, 1 Sim, 9 NR) 

2.5 Nas disciplinas a que tem acesso 
através da plataforma de e-Learning 
existem actividades de ensino 
aprendizagem que vão para além da 
mera disponibilização de conteúdos?  
(p25) 

 Sim 

 Não 

 

(0 Não, 1 Sim, 9 NR) 

2.5.1. O tempo disponibilizado pelo 
docente para a realização dessas 
actividades é o adequado? (p251) 

 Nunca (1) 

 (2) 

 (3) 

 (4) 

 Sempre (5) 

 

(1, 2, 3, 4, 5, 9 NR) 

2.5.2. A plataforma de e-Learning é 
utilizada para criar actividades que 
promovem a interacção entre docente e 
aluno? (p252) 

 Nunca (1) 

 (2) 

 (3) 

 (4) 

 Sempre (5) 

 

(1, 2, 3, 4, 5, 9 NR) 

2.5.3. A plataforma de e-Learning é 
utilizada para criar actividades que 
promovem a interacção entre si e os 
seus colegas? (p253) 

 Nunca (1) 

 (2) 

 (3) 

 (4) 

 Sempre (5) 

 

(1, 2, 3, 4, 5, 9 NR) 
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2.6 Que ferramentas de comunicação 
são utilizadas nos sítios das disciplinas 
que frequenta? (p26) 

 

(assinale todas as que se aplicam) 

 Aula virtual (p26a) 

 Chat (p26b) 

 Fórum de discussão (p26c) 

 e-Mail (p26d) 

 Mensagens (p26e) 

 

(0 Não, 1 Sim, 9 NR) 

2.7 Se são utilizadas ferramentas de 
comunicação existe uma calendarização 
bem definida para as suas intervenções 
que aí deve realizar? (p27) 

 Nunca (1) 

 (2) 

 (3) 

 (4) 

 Sempre (5) 

 

(1, 2, 3, 4, 5, 9 NR) 

2.8. Sabe qual o hardware e software 
necessários para uma correcta utilização 
das funcionalidades da plataforma de e-
Learning? (p28) 

 Sim 

 Não 

 

(0 Não, 1 Sim, 9 NR) 

2.9 Considera os sítios das disciplinas 
que frequenta intuitivos e fáceis de 
utilizar? (p29) 

 Nunca (1) 

 (2) 

 (3) 

 (4) 

 Sempre (5) 

 

(1, 2, 3, 4, 5, 9 NR) 

2.10 Considera os conteúdos 
disponibilizados nas disciplinas que 
frequenta claros e de fácil leitura? 
(p210) 

 Nunca (1) 

 (2) 

 (3) 

 (4) 

 Sempre (5) 

 

(1, 2, 3, 4, 5, 9 NR) 
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2.11 Existem ferramentas de 
comunicação disponíveis nos sítios das 
suas disciplinas, que não utiliza? (p211) 

 Sim 

Especifique as razões: (p211t)  a, b, c, d, e 

 

(p211t1 Utiliza outras ferramentas) 

(p211t2 As ferramentas da plataforma não funcionam) 

(p211t3 as ferramentas não são utilizadas na 
disciplina pelo docente) 

(p211t4 Prefere o contacto pessoal) 

(p211t5 As ferramentas não são de simples utilização) 

 

 Não  

 

(0 Não, 1 Sim, 9 NR) 

2.12 Quando são utilizadas 
ferramentas de comunicação é-lhe 
indicado qual o estilo de linguagem que 
deve utilizar? (p212) 

 Nunca (1) 

 (2) 

 (3) 

 (4) 

 Sempre (5) 

 

(1, 2, 3, 4, 5, 9 NR) 

2.13 Tem conhecimento de quais os 
seus direitos enquanto autor de 
trabalhos que elabora para as 
disciplinas? (p213) 

 Sim 

 Não 

 

(0 Não, 1 Sim, 9 NR) 

2.14 É-lhe pedida autorização para 
disponibilizar nos sítios das disciplinas, 
trabalhos realizados por si? (p214) 

 Nunca (1) 

 (2) 

 (3) 

 (4) 

 Sempre (5) 

 

(1, 2, 3, 4, 5, 9 NR) 

2.15 Nas disciplinas que frequenta 
existem conteúdos elaborados pelos 
docentes que estejam disponíveis em 
várias línguas? (p215) 

 Nunca (1) 

 (2) 

 (3) 

 (4) 

 Sempre (5) 

 

(1, 2, 3, 4, 5, 9 NR) 
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2.16 Nas disciplinas que frequenta os 
docentes realizam avaliações (entregas 
de trabalhos, testes, exames) utilizando 
a plataforma de e-Learning? (p216) 

 Sim 

 Não 

 

(0 Não, 1 Sim, 9 NR) 

2.17 Os docentes avaliam a forma 
como leccionam as disciplinas, utilizando 
para esse efeito funcionalidades 
existentes na plataforma de e-Learning? 
(p217) 

 Nunca (1) 

 (2) 

 (3) 

 (4) 

 Sempre (5) 

 

(1, 2, 3, 4, 5, 9 NR) 

2.18 Os docentes procuram conhecer 
a sua opinião sobre os sítios das 
disciplinas que frequenta, utilizando 
para esse efeito funcionalidades 
existentes na plataforma de e-Learning? 
(p218) 

 Nunca (1) 

 (2) 

 (3) 

 (4) 

 Sempre (5) 

 

(1, 2, 3, 4, 5, 9 NR) 
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III. Gestão de conteúdos 

Esta secção do questionário pretende caracterizar o modo como realiza a gestão dos 

conteúdos existentes na plataforma de e-Learning e utilizados nas suas disciplinas. As 

questões encontram-se organizadas em torno dalgumas das etapas do ciclo de vida 

desses conteúdos – criação, conversão, disponibilização e utilização. 

 
 
 

Criação e conversão dos conteúdos 

3.1 Que tipo de conteúdos cria para 
posterior utilização nas suas disciplinas 
existentes na plataforma de  
e-Learning? (p31) 

 

(assinale todas as que se aplicam) 

 Apresentações (p31a) 

 Artigos (p31b) 

 Monografias (p31c) 

 Relatórios (p31d) 

 Resoluções de exercícios/trabalhos propostos (p31e) 

 Outros. (p31f) 

Quais? (p31ft) 

 

(p31ft1 Apontamentos) 

(p31ft2 Exames) 

(p31ft3 Hiperligações) 

(p31ft4 Programação) 

(p31ft5 Conteúdos para a Web) 

 

(0 Não, 1 Sim, 9 NR) 

3.2 O que orienta essa criação? (p32) 

 

(assinale todas as que se aplicam) 

 Responder às solicitações dos docentes (p32a) 

 De acordo com iniciativas suas (p32b) 

 Outros. (p32c) 

Quais? (p32ct) 

 

(p32ct1 Trabalhos de grupo) 

(p32ct2 Auxiliar o estudo das matérias) 

(p32ct3 Partilha de informação) 

 

(0 Não, 1 Sim, 9 NR) 

3.3 Esses conteúdos são criados: 
(p33) 

 

(assinale todas as que se aplicam) 

 Por si de forma isolada (p33a)  

 Em equipa com outros colegas (p33b) 

 

(0 Não, 1 Sim, 9 NR) 
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3.4 Nos processos de criação dos seus 
conteúdos procura recursos e 
elementos: (p34) 

 Em conteúdos produzidos por si ou por terceiros (p34a) 

 Em livros e/ou outras publicações (p34b) 

 Em sítios na Web (p34c) 

 Em bibliotecas/repositórios digitais (p34d) 

3.5 O que utiliza normalmente na 
criação dos seus conteúdos? 

 

(assinale todas as que se aplicam) 

 

3.5.1 Dispositivos (hardware): 
(p351) 

 Máquina fotográfica (p351a) 

 Câmara de vídeo (p351b) 

 Gravador de áudio (p351c) 

 Scanner (p351d) 

 Dispositivo para a digitalização de vídeo (p351e) 

 Dispositivo para a digitalização de áudio (p351f) 

 Outros. (p351g) 

Quais? (p351gt) 

 

(p351gt1 Computador) 

(p351gt2 Hardware específico para a recolha de 
dados) 

(p351gt3 Suporte à impressão) 

(p351gt4 Dispositivos móveis, PDAs) 

 

(0 Não, 1 Sim, 9 NR) 

3.5.2 Ferramentas (software): 
(p352) 

 Word (p352a) 

 Powerpoint (p352b) 

 Excel (p352c) 

 Frontpage (p352d) 

 Dreamweaver (p352e) 

 Outras. (p352f) 

Quais? (p352ft) 

 

(p352ft1 Editores multimédia) 

(p352ft2 Adobe Acrobat) 

(p352ft3 OpenOffice) 

(p352ft4 Ambientes de programação) 

(p352ft5 Modelação matemática) 

 

(0 Não, 1 Sim, 9 NR) 
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3.6 Do ponto de vista da facilidade de 
utilização, como avalia? 

 

3.6.1 Os dispositivos que utiliza: 
(p361) 

 Simples (1) 

 (2) 

 (3) 

 (4) 

 Complexos (5) 

 

(1, 2, 3, 4, 5, 9 NR) 

3.6.2 As ferramentas que utiliza: 
(p362) 

 Simples (1) 

 (2) 

 (3) 

 (4) 

 Complexas (5) 

 

(1, 2, 3, 4, 5, 9 NR) 

3.7 Quais as principais dificuldades 
que sente na utilização desses 
dispositivos e ferramentas? (p37t) 

 

(p37t1Falta de formação na utilização das 
ferramentas) 

(p37t2 Não possuir esses dispositivos) 

(p37t3 Problemas técnicos com as ferramentas) 

(p37t4 Falta de apoio dos docentes) 

(p37t5 Falta de documentação de suporte à utilização 
dos dispositivos e ferramentas) 

(p37t6 Pouca experiência nessa utilização) 

(p37t7 Falta de tempo) 

(p37t8 Incompatibilidades tecnológicas entre 
dispositivos e ferramentas) 

3.8 Terminada a criação dos seus 
conteúdos, efectua sobre os ficheiros 
resultantes algum tipo de conversão do 
seu formato? (p38) 

 Facilitar a sua disponibilização e transferência na Web 
(p38a) 

 Facilitar a sua futura utilização (p38b) 

 Outra razão. (p38c) 

Qual? (p38ct) 

 

(p38ct1 Diminuição do peso dos ficheiros) 

(p38ct2 Transformação em PDF) 

(p38ct3 Garantir a segurança dos conteúdos) 

 

 Não. (p38d) 

 

(0 Não, 1 Sim, 9 NR) 
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3.9 Essas conversões são efectuadas: 
(p39) 

 Por si de forma isolada (p39a) 

 Em equipa com outros colegas (p39b) 

 Por si em colaboração com a estrutura de suporte (UOe-L) 
(p39c) 

 Pela estrutura de suporte (UOe-L) (p39d) 

3.10 Que ferramentas são utilizadas 
nessas conversões? (p310) 

 

(assinale todas as que se aplicam) 

 Adobe Acrobat na conversão para o formato PDF (p310a) 

 Ferramentas do Office na conversão para o formato HTML 
(p310b) 

 Outras. (p310c) 

Quais? (p310ct) 

 

(p310ct1 Compressor de ficheiros) 

(p310ct2 Conversores multimédia 
Áudio/Vídeo/Imagem) 

 

(0 Não, 1 Sim, 9 NR) 

3.11 Do ponto de vista da sua 
utilização, como avalia essas 
ferramentas? (p311) 

 Simples (1) 

 (2) 

 (3) 

 (4) 

 Complexas (5) 

 

(1, 2, 3, 4, 5, 9 NR) 

3.12 Quais as principais dificuldades 
que sente na sua utilização? (p312t) 

 

(p312t1 Desconhecimento das potencialidades) 

(p312t2 Falta de experiência) 

(p312t3 Falta de formação) 
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III. Gestão de conteúdos (Cont.) 

Esta secção do questionário pretende caracterizar o modo como realiza a gestão dos 

conteúdos existentes na plataforma de e-Learning e utilizados nas suas disciplinas. As 

questões encontram-se organizadas em torno dalgumas das etapas do ciclo de vida 

desses conteúdos – criação, conversão, disponibilização e utilização. 

 
 

Anotação e empacotamento dos conteúdos 

3.13 A disponibilização dos seus 
conteúdos é efectuada: (p313) 

 

(assinale todas as que se aplicam) 

 Por si de forma isolada (p313a) 

 Em equipa com outros colegas (p313b) 

 Em colaboração com a estrutura de suporte (UOe-L) 
(p313c) 

 

(0 Não, 1 Sim, 9 NR) 

3.14 Na plataforma Blackboard, em 
que locais disponibiliza os seus 
conteúdos? (p314)  

 

(assinale todas as que se aplicam) 

Nos sítios das disciplinas que frequenta:  

 

 No cacifo digital (p314a) 

 Nas diversas ferramentas de comunicação, (como ficheiros 
anexos a mensagens aí colocadas) (p314b) 

 Nas entregas de trabalhos definidas pelos docentes 
(p314c) 

 No espaço para troca de ficheiros existente nas páginas 
dos grupos (p314d) 

 Nas pastas aí existentes para disponibilização de 
conteúdos (p314e) 

 

Nas suas áreas de gestão de conteúdos:  

 

 Nas pastas aí existentes para disponibilização de 
conteúdos (p314f) 

 Como portefólios digitais (p314g) 

 

(0 Não, 1 Sim, 9 NR) 

3.15 Do ponto de vista da sua 
utilização, como avalia essas 
ferramentas? (p315)  

 

 Simples (1) 

 (2) 

 (3) 

 (4) 

 Complexas (5) 

 

(1, 2, 3, 4, 5, 9 NR) 
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3.16 Quais as principais dificuldades 
que sente na sua utilização? (p316t) 

 

(p316t1 Deficiências na usabilidade da interface) 

(p316t2 Desconhecimento do seu funcionamento) 

(p316t3 Funcionamento algo confuso) 

(p316t4 Falta de formação) 

3.17 Em termos das permissões de 
acesso, aos conteúdos disponibilizados 
por si, estes possuem: (p317) 

 Um acesso limitado aos docentes da disciplina (p317a) 

 Um acesso limitado aos colegas da disciplina (p317b) 

 Um acesso limitado aos docentes e colegas da disciplina 
(p317c) 

 

(0 Não, 1 Sim, 9 NR) 

3.18 Os conteúdos disponibilizados 
pelos docentes são os adequados às 
suas necessidades? (p318)  

 

 Sim 

 Não  

Especifique as razões: (p318t) 

 

(p318t1 Conteúdos devem ser mais ricos em 
informação) 

(p318t2 Devem ser disponibilizadas mais correcções 
de trabalhos e exames) 

(p318t3 Simplificar a apresentação de alguns 
conteúdos) 

 

(0 Não, 1 Sim, 9 NR) 

3.19 Como classificaria os locais e a 
organização, com que os conteúdos dos 
docentes são disponibilizados? (p319)  

 

 Simples (1) 

 (2) 

 (3) 

 (4) 

 Complexos (5) 

 

(1, 2, 3, 4, 5, 9 NR) 

3.20 Os conteúdos disponibilizados 
por si nos sítios das disciplinas são: 
(p320) 

 

(assinale todas as que se aplicam) 

 Utilizados apenas na plataforma Blackboard e em 
actividades que aí ocorrem (p320a) 

 Utilizados também nas aulas presenciais das disciplinas 
(p320b) 

 

(0 Não, 1 Sim, 9 NR) 
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3.21 Partilha ou permite a utilização 
dos conteúdos produzidos por si?  
(p321) 

Sim  

 Por outros colegas (p321a) 

 Pelos docentes (p321b) 

 

 Não (p321c) 

 

(0 Não, 1 Sim, 9 NR) 

3.22.1 A facilidade de acesso a esses 
conteúdos? (p3221) 

 Reduzida (1) 

 (2) 

 (3) 

 (4) 

 Elevada (5) 

 

(1, 2, 3, 4, 5, 9 NR) 

3.22.2. A facilidade de utilização 
desses conteúdos? (p3222) 

 Reduzida (1) 

 (2) 

 (3) 

 (4) 

 Elevada (5) 

 

(1, 2, 3, 4, 5, 9 NR) 
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IV. Estrutura de suporte (UOe-L) 

Procura-se nesta parte final do questionário, identificar as necessidades de suporte 

decorrentes da sua utilização da plataforma de e-Learning da universidade e da gestão 

dos conteúdos associados às disciplinas aí existentes. De igual modo pretende-se 

conhecer a sua opinião sobre a acção da estrutura de suporte (UOe-L). 

 
 

Anotação e empacotamento dos conteúdos 

4.1 Recorre à estrutura de suporte 
(UOe-L)? (p4) 

 

 Nunca (1) 

 (2) 

 (3) 

 (4) 

 Sempre (5) 

 

Se respondeu "Nunca" indique porquê e avance para a 
pergunta 4.2. (p41t) 

 

(p41t1 Não sentiu necessidade) 

(p41t2 Não conhecia) 

(p41t3 Teve apoio de colegas) 

 

(1, 2, 3, 4, 5, 9 NR) 
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4.1.1 Quais os apoios que mais 
solicita? (p411)  

 

(assinale todas as que se aplicam) 

Na utilização da plataforma de e-Learning e dos sítios das 
disciplinas aí existentes:  

 Pedido de dados de acesso pessoais à plataforma de e-
Learning; (p411a) 

 Inscrição nas disciplinas; (p411b) 

 Conversão e disponibilização de trabalhos desenvolvidos 
no âmbito das disciplinas que frequenta; (p411c) 

 Esclarecimento de dúvidas sobre ferramentas ou outras 
funcionalidades; (p411d) 

 Reportar erros da plataforma; (p411e) 

 

Na gestão dos seus conteúdos pedagógicos utilizados nessas 
disciplinas: 

 

Para a criação e conversão dos conteúdos:  

 Digitalização dos conteúdos (p411f) 

 Resolução de dificuldades na utilização de algum 
dispositivo (p411g) 

 Resolução de dificuldades na utilização de alguma 
ferramenta (p411h) 

 Esclarecimento de questões relacionadas com direitos de 
autor (p411i) 

 Resolução de dificuldades na conversão dos conteúdos 
(p411j) 

 

Para a disponibilização dos conteúdos:  

 Resolução de dificuldades na disponibilização dos 
conteúdos (p411k) 

 Resolução de dificuldades na utilização da plataforma 
Blackboard (p411l) 

 

Para a selecção e utilização dos conteúdos:  

 Resolução de dificuldades no acesso aos conteúdos 
(p411m) 

 Resolução de dificuldades na utilização dos conteúdos 
(p411n) 

 

 Por outro tipo de apoio. (p411o) 

Qual? (p411ot) 

 

(p411ot1 Solicitar o acesso a determinados 
conteúdos) 

(p411ot2 Solicitar o apoio na resolução de 
dificuldades com certas funcionalidade da plataforma) 

 

(0 Não, 1 Sim, 9 NR) 
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4.2 Responda às questões seguintes, 
se é aluno de CFE, Mestrado ou 
Doutoramento 

 

4.2.1 Assistiu às sessões de formação 
efectuadas sobre a plataforma de e-
Learning? (p421)  

 

 Sim 

 Não  

Especifique as razões: (p421t) 

 

 

(se respondeu negativamente, pode avançar para a 
pergunta 4.3.)  

 

(0 Não, 1 Sim, 9 NR) 

4.2.2 Achou suficientes os tópicos 
abordados? (p422) 

 Sim 

 Não  

Especifique as razões: (p422t) 

 

Sem dados relevantes 

 

(0 Não, 1 Sim, 9 NR) 

4.2.3 Achou a estratégia utilizada a 
mais apropriada? (p423) 

 Sim 

 Não  

Especifique as razões: (p423t) 

 

Sem dados relevantes 

 

(0 Não, 1 Sim, 9 NR) 

4.2.4 Gostaria que outros assuntos 
fossem abordados em futuras sessões? 
(p424)  

 

 Sim 

Indique quais. (p424t) 

 

Sem dados relevantes 

 

 Não  

 

(0 Não, 1 Sim, 9 NR) 
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4.2.5 Alguma vez solicitou a abertura 
de sítio na plataforma com finalidade de 
investigação? (p425)  

 

 Sim 

Indique quais. (p425t) 

 

Sem dados relevantes 

 

 Não  

 

(0 Não, 1 Sim, 9 NR) 

4.3 O apoio disponibilizado por esta 
estrutura de suporte é a seu ver: (p43) 

 

(assinale todas as que se aplicam) 

 Mau (1) 

 (2) 

 (3) 

 (4) 

 Muito bom (5) 

 

(1, 2, 3, 4, 5, 9 NR) 

4.4 Utiliza os recursos e serviços de 
suporte disponíveis no sítio da UOe-L 
(http://www.cemed.ua.pt/ed/helpdesk/)? 
(p44) 

 Nunca (1) 

 (2) 

 (3) 

 (4) 

 Sempre (5) 

Especifique as razões: (p44t) 

 

(p44t1 Desconhecimento da sua existência) 

(p44t2 Não sentiu necessidade) 

 

(1, 2, 3, 4, 5, 9 NR) 

4.5 Que outros serviços poderiam ser 
disponibilizados pela estrutura de 
suporte? (p45t) 

 

(p45t1 Difusão de boas práticas) 

(p45t2 Disponibilização de software) 

(p45t3 Formação na utilização da plataforma) 

(p45t4 Formação na gestão dos conteúdos) 

(p45t5 Reforçar a interligação da plataforma com 
outros sistema de informação da UA) 

(p45t6 Permitir a modificação dos dados de acesso) 

(p45t7 Melhorar na plataforma a localização para a 
língua portuguesa) 

(p45t8 Aumentar a disponibilidade da equipa no 
atendimento aos alunos) 
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Anexo D: Grelha de observação dos sítios das 
disciplinas 

 

No presente anexo consta a grelha elaborada neste estudo para a observação dos 

sítios das disciplinas. 

As intenções da observação foram as seguintes: 

• Caracterizar as disciplinas ao nível institucional, departamental. 

• Observar o modo como os sítios das disciplinas foram implementados. 

• Caracterizar o grau de utilização das diferentes dimensões dos modelos. 

A grelha de observação apresenta algumas indicações, que estão relacionadas com a 

análise e tratamento dos dados obtidos. A cada questão foi dado um determinado 

esquema de codificação utilizado no SPSS. As questões abertas foram alvo de uma 

análise de conteúdo e posterior categorização e respectiva codificação.  

A figura seguinte apresenta um exemplo de questão existente no questionário e a 

respectiva legenda. 

 

 

Código da resposta 

Código da questão 

Questões abertas 

Codificação das respostas 

Figura 18 – Legenda da grelha de observação 

Codificação das categorias 
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Universidade de Aveiro 

Departamento Economia, Gestão e Engenharia Industrial 

Mestrado em Gestão da Informação (2003-2005) 
 

Grelha de observação dos sítios das disciplinas 

 
 

I. Caracterização dos sítios das disciplinas observadas 

1.1 Nome da disciplina (p11)  

1.2 Departamento (p12)  

1.3 Graus de ensino a que a disciplina 
é leccionada (p13) 

 

 1 - Formação Pós-secundária (CET) 

 2 - Formação inicial (Bacharelato e Licenciatura) 

 3 - Pós-graduação CFE 

 4 - Mestrado  

 5 - Doutoramento de base curricular 

 

(1, 2, 3, 4, 5) 

1.4 Anos curriculares a que a 
disciplina é leccionada (para a formação 
pós-secundária e inicial): (p14) 

 

 1º ano 

 2º ano 

 3º ano 

 4º ano 

 5º ano 

 

(1, 2, 3, 4, 5) 

1.5 Número de utilizadores envolvidos 

 

(assinale todas as que se aplicam) 

 Alunos  (p15a) 

 Assistentes  (p15b) 

 Docentes  (p15c) 

 Conceptores de sítios (p15d) 

 Investigadores (p15e) 

1.6 Tipo de acesso dos alunos 

 

(assinale todas as que se aplicam) 

 Individual (p16a) 

 Grupo (p16b) 

 

(0 Não, 1 Sim) 

1.7 Período de observação:  
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II 

2.1 Que conteúdos são 
disponibilizados (p21) 

 

(assinale todas as que se aplicam) 

 Objectivos/Programa (p21a) 

 Guião da disciplina (p21b) 

 Calendário (p21c) 

 Sumários (p21d) 

 Conteúdos das aulas (p21e) 

 Artigos (p21f) 

 Links para páginas de Internet (p21g) 

 Trabalhos de alunos (p21h) 

 Avaliação (p21i) 

 Bibliografia (p21j) 

 Outro. (p21k) 
Qual? (p21kt) 

 

(p21kt1 Testes) 

(p21kt2 Horários) 

(p21kt3 Exercícios de anos anteriores) 

(p21kt4 Exames de anos anteriores) 

(p21kt5 Ficheiro compilador) 

(p21kt6 Pauta de notas) 

 

(0 Não, 1 Sim) 
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2.2 Que formatos de ficheiro são mais 
utilizados (máx. 4)? (p22) 

 

(assinale todas as que se aplicam) 

 doc (p22a) 

 xls (p22b) 

 ppt (p22c) 

 pdf (p22d) 

 mp3 (p22e) 

 Avi (p22f) 

 jpg (p22g) 

 gif (p22h) 

 html (p22i) 

 zip (p22j) 

Outro 
Qual? (p22kt) 

 

(p22kt1 txt) 

(p22kt2 exe) 

(p22kt3 fh) 

(p22kt4 vsd) 

(p22kt5 swf) 

(p22kt6 scorm) 

(p22kt7 m) 

(p22kt8 programação) 

(p22kt7 audio) 

 

(0 Não, 1 Sim) 

2.3 Qual o tamanho médio dos 
ficheiros disponibilizados (p23) 

 1 Reduzida (Acima dos 10 MB) 

 2 (entre 7 e 10 MB) 

 3 (entre 5 e 7 MB) 

 4 (entre 1 e 5 MB) 

 5 Elevada (até 1 MB) 

 

(1, 2, 3, 4, 5) 

2.4. Os conteúdos da disciplina estão 
estruturados de uma forma: (p24)  

 

(assinale todas as que se aplicam) 

 Área única (p24a) 

Múltiplas áreas. Divididas por: 

    Módulos (p24b) 

    Aulas (p24c) 

    Tópicos/assuntos (p24d) 

    Mini-sítio interno ao sítio principal existente na 
plataforma Blackboard. (p24e) 

 

(0 Não, 1 Sim) 
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2.5 Existe alguma indicação a 
conteúdos que sejam externos à 
plataforma? (p25) 

 Sim (p25) 

Qual? (p25t) 

 

(p25t1 links) 

(p25t2 livros) 

(p25t3 fotocópias) 

(p25t4 músicas) 

(p25t5 software) 

 

 

 Não (p25) 

 

(0 Não, 1 Sim) 

2.6 O docente efectua um inquérito às 
necessidades dos alunos, utilizando a 
plataforma? (p26) 

 Sim (p26) 

 Não (p26) 

 

(0 Não, 1 Sim) 

2.7 Existem actividades de 
ensino/aprendizagem? (p27) 

 

 Sim  

 Não  

 

(0 Não, 1 Sim) 

2.8 A disciplina utiliza a plataforma de 
e-Learning: (p28) 

 1 - Apenas para disponibilização de conteúdos 
(complemento às aulas presenciais) 

 2 - Em regime misto (com aulas presenciais e propondo 
actividades/ interacção a distância) 

 3 - Em regime completamente a distância 

 

(1, 2, 3) 

2.9 Como está definida a navegação 
nas áreas de disponibilização de 
conteúdos? (p29) 

 1 - Sequencial/percurso 

 2 - Livre  

 3 - Sítio HTML com navegação própria 

 

(1, 2, 3) 

2.10 Nível de profundidade do sítio da 
disciplina (p210) 
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2.11 Existe no sítio da disciplina 
algum espaço para os alunos 
disponibilizarem conteúdos? (p211) 

 

(assinale todas as que se aplicam) 

No sítio da disciplina: 

 Cacifo digital (p211a) 

 Entrega de trabalhos (p211b) 

 Ferramentas de comunicação (mensagens e fóruns de 
discussão) (p211c) 

 Espaço para troca de ficheiros nas páginas dos grupos 
(p211d) 

 

Na área de gestão de conteúdo da disciplina: 

 Áreas e pastas (p211e) 

 Portefólios digitais (p211f) 

 

(0 Não, 1 Sim) 

2.12 Existem ferramentas de 
comunicação no sítio da disciplina que 
não são utilizadas, quais? (p212) 

 

(assinale todas as que se aplicam) 

 Avisos (p212a) 

 Fórum (p212b) 

 Páginas de grupo (p212d) 

 

(0 Não, 1 Sim) 

2.13 Existem outras ferramentas no 
sítio da disciplina que não são utilizadas, 
quais? (p213) 

 

(assinale todas as que se aplicam) 

 Minhas avaliações (p213a) 

 Cacifo digital (p213b) 

 Calendário (p213c) 

 Disciplina Portefólios (p213d) 

 Electronic BB (p213e) 

 Glossário (p213f) 

 Home page (p213g) 

 Livro endereços (p213h) 

 Tarefas (p213i) 

 

(0 Não, 1 Sim) 

2.14 Existem áreas na disciplina 
vazias (sem conteúdos)? (p214) 

 

2.15 Existem conteúdos que requerem 
plugins adicionais (p215) 

 Sim  

 Não  

 

(0 Não, 1 Sim) 

2.15.1 Se sim, existe alguma 
hiperligação para uma página onde os 
alunos podem ir buscar o plugin? 
(p2151) 

 Sim  

 Não  

 

(0 Não, 1 Sim) 
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2.16 Existem mecanismos de 
avaliação dos alunos? (p216) 

 Sim (p216) 

    Exame (teste) (p2161) 

    Inquérito (quest) (p2162) 

    Trabalho (p2163) 

 

 Não (p216) 

 

(0 Não, 1 Sim) 

2.17 Existem mecanismos para avaliar 
o desempenho do docente? (p217) 

 Sim (p217) 

    Exame (teste) (p2171) 

    Inquérito (quest) (p2172) 

    Trabalho (p2173) 

 

 Não (p217) 

 

(0 Não, 1 Sim) 

2.18 Existem mecanismos para avaliar 
o sítio da disciplina? (p218) 

 Sim (p218) 

    Inquérito (quest) (p2181) 

 

 Não (p218) 

 

(0 Não, 1 Sim) 
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Anexo E: Questionário ao gestor estratégico 
 

Do presente anexo consta o questionário distribuído ao responsável pela gestão 

estratégica das iniciativas de e-Learning da Universidade de Aveiro e da estrutura de 

suporte ao e-Learning. 

Os objectivos deste questionário consubstanciaram-se nos seguintes tópicos: 

• Caracterizar o contexto funcional do inquirido no âmbito das iniciativas de  

e-Learning da instituição; 

• Conhecer as estratégias traçadas para as ditas iniciativas; 

• Caracterizar nesse âmbito, os desafios, os perigos e os pontos fortes/fracos 

da instituição; 

• Identificar os alinhamentos entre as estratégias definidas e os objectivos de 

negócio da instituição; 

• Caracterizar múltiplos aspectos da gestão de conteúdos pedagógicos levada a 

cabo nas iniciativas; 

• Avaliar o trabalho desenvolvido pela estrutura de suporte; 

• Identificar preocupações com a gestão da qualidade das iniciativas; 

• Avaliar as políticas de gestão tecnológica em vigor na instituição e nas 

próprias iniciativas de e-Learning. 
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Universidade de Aveiro 

Departamento Economia, Gestão e Engenharia Industrial 

Mestrado em Gestão da Informação (2003-2005) 

 

Questionário | Estrutura de suporte às iniciativas de e-Learning (UOe-L) 

Responsável pela gestão estratégica das iniciativas e da estrutura de 

suporte a estas 

 

O presente questionário inserido no âmbito da preparação de duas dissertações de 

mestrado visa caracterizar a estratégia das iniciativas de e-Learning da Universidade 

de Aveiro, procurando assim traçar um quadro do panorama actual e perspectivar 

desenvolvimentos futuros. 

 

:: Enquadramento funcional do inquirido 

1. Quais as funções que desempenha no âmbito das iniciativas de e-Learning da 
Universidade de Aveiro? 

R:  

 

 

:: Estratégias para as iniciativas de e-Learning da instituição 

2. Quais os principais objectivos para essas iniciativas? 

R: 

 

 

 

3. Que desafios e perigos enfrenta a instituição nesse âmbito? 

R: 
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4. Quais os pontos fortes face à concorrência? E os pontos fracos? 

R: 

 

 

 

5. Existem alinhamentos estratégicos entre as iniciativas de e-Learning e as ofertas 
de ensino “tradicional” na instituição? 

R: 

 

 

6. O que as iniciativas de e-Learning trouxeram à instituição e aos seus utilizadores 
(Docentes e Alunos)? 

R: 

 

 

7. Que parcerias/ projectos desenvolve neste âmbito a instituição? 

R: 

 

 

8. Existe ou está planeada alguma estratégia para a acreditação dos cursos 
ministrados através do ambiente de e-Learning? 

R: 

 

 

9. Qual seria a melhor estratégia a adoptar pela instituição, para a gestão dos 
conteúdos pedagógicos utilizados no ambiente de e-Learning? Existe alguma 
estratégia planeada para a sua comercialização? 

R: 
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10. Aspectos como os direitos de autor e o combate ao plágio são já preocupações 
no seio da instituição? 

R: 

 

 

11. Que balanço faz da acção da Unidade de suporte ao e-Learning existente no 
CEMED? 

R: 

 

 

12. Quais as preocupações existentes na instituição com a gestão da qualidade das 
iniciativas de e-Learning? 

R: 

 

13. Qual a avaliação que faz das políticas e estratégias para a gestão da infra-
estrutura tecnológica do ambiente de e-Learning? Quais os papéis que deveriam ser 
atribuídos a CEMED (UOe-L), CICUA e GAGI?  

R: 

 

 

 
 
Obrigado pela sua colaboração… 
 

Helder Caixinha | caixinha@cemed.ua.pt   
Susana Azevedo | sazevedo@cemed.ua.pt  
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Anexo F: Questionário ao técnico da UOe-L 
 

No presente anexo consta o questionário elaborado neste estudo para obtenção de 

dados junto do técnico da estrutura de suporte ao e-Learning da UA – UOe-L. 

O questionário efectuado ao técnico da UOe-L teve os seguintes objectivos: 

• Caracterizar o contexto institucional e funcional do inquirido; 

• Conhecer a estratégia da Universidade de Aveiro para o e-Learning; 

• Conhecer/caracterizar a estrutura de suporte;  

• Conhecer/caracterizar a perspectiva institucional da estrutura de suporte; 

• Perspectivar o futuro desta estrutura; 

• Identificar os serviços disponibilizados e quais os mais solicitados quer por 

docentes, quer por alunos. 
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Universidade de Aveiro 

Departamento Economia, Gestão e Engenharia Industrial 

Mestrado em Gestão da Informação (2003-2005) 

 

Questionário aberto  

Estrutura de suporte às iniciativas de e-Learning | Técnico da UOe-L 

 

O presente questionário inserido no âmbito da preparação de uma dissertação de 

mestrado, visa caracterizar do ponto de vista dos elementos da estrutura de suporte 

às iniciativas de e-Learning da Universidade de Aveiro, a estrutura de suporte 

existente, quais os serviços disponibilizados e quais os mais solicitados quer por 

docentes, quer por alunos, procurando-se assim traçar um quadro do panorama actual 

desta estrutura e perspectivar desenvolvimentos futuros para esta. 

 

Enquadramento institucional do inquirido 

1. Quais as funções que desempenha no âmbito da estrutura de suporte ao 
 e-Learning da Universidade de Aveiro? 

R:  

 

Estratégias para as iniciativas de e-Learning da instituição 

2. O que as iniciativas de e-Learning trouxeram à instituição e aos seus utilizadores 
(Docentes e Alunos)? 

R: 

 

3. Qual a avaliação que faz da UOe-L? E dos serviços que esta presta 
(passado/presente/futuro)?  

R: 

 

4. Quem mais recorre a estes serviços e o que solicita? 

R: 
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5. Consegue perspectivar uma evolução para os serviços disponibilizados, algum 
tenderá a desaparecer? Vão disponibilizar novos serviços, em que áreas? 

R: 

 

6. Existem mecanismos de avaliação (gestão da qualidade dos serviços prestados 
pela UOe-L e do próprio ambiente). Se existem, qual feedback obtido junto dos 
utilizadores? 

R: 

 

7. Existe uma política de gestão tecnológica. Se sim, qual a sua opinião sobre esta? 

R: 

 

8. Existem políticas bem definidas para backups, updates e divisão de 
responsabilidades entre serviços e unidades parceiras? Se existem qual a sua opinião 
quanto à sua aplicabilidade? 

R: 

 

9. Existe alguma estratégia para a segurança e privacidade, respeitante às 
interacções dos utilizadores nas disciplinas e dos dados por estes gerados? Se existe 
os docentes e alunos têm conhecimento? 

R: 

 

10. Qual a sua visão da infra-estrutura tecnológica (avaliação de ferramentas e 
tecnologias, problemas de disponibilidade, limitações, usabilidade e acessibilidade) 

R: 

 

11. São efectuadas actualizações periódicas à infra-estrutura tecnológica? Esta está 
planeada de forma a ser possível efectuar estas actualizações, é escalável? 

R: 
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12. Qual a sua opinião sobre o que os docentes/alunos efectuam na plataforma 
(fluxos de trabalho, sites e conteúdos geridos e suas reutilizações)? 

R: 

 

13. Existem preocupações quanto à formação dos utilizadores (técnicos, docentes, 
alunos). Se sim, que tipo de formação é dada (se mais tecnológicas, ou pedagógicas, 
etc.)? 

R: 

 

14. Nota-se alguma evolução nos utilizadores no respeitante às competências 
necessárias para trabalhar com a plataforma de e-Learning (existe agora maior 
autonomia, é igual ao passado)? 

R: 

 

15. Qual o grau de aceitação de utilização da plataforma de e-Learning, quer por 
parte dos docentes, quer dos alunos? Sentem-se ainda resistências à utilização da 
plataforma de e-Learning? 

R: 

 

 
 
Obrigado pela sua colaboração. 
 

Susana Azevedo | sazevedo@cemed.ua.pt 
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Anexo G: Questões do referencial 
Deste anexo constam tabelas, que fazem a ligação entre as questões que foram 

colocadas nos diferentes instrumentos com as diversas variáveis e respectivos 

indicadores do referencial proposto. 

Assim cada tabela é composta por quatro colunas: uma primeira onde é possível 

visualizar o indicador; uma segunda contendo as questões criadas; uma terceira com 

as hipóteses de resposta, caso se aplique; e finalmente uma quarta com a indicação 

do instrumento onde as questões podem ser encontradas. 

Em algumas perguntas e face ao elevado número de possibilidade de respostas, 

estas últimas não se encontram totalmente listadas na coluna correspondente. Nestes 

casos recomenda-se a consulta dos anexos indicados, onde constam as versões 

integrais dos instrumentos desenvolvidos. 

Anexo G.1: Institucional  

Indicador Questão Resposta Instrumento 

Quais os principais objectivos para 

essas iniciativas? 

Resposta aberta. Questionário ao 

gestor estratégico 

Que desafios e perigos enfrenta a 

instituição nesse âmbito? 

Resposta aberta. Questionário ao 

gestor estratégico 

Quais os pontos fortes face à 

concorrência? E os fracos? 

Resposta aberta. Questionário ao 

gestor estratégico 

Existem alinhamentos estratégicos 

entre as iniciativas de e-Learning e 

as ofertas de ensino “tradicional” na 

instituição? 

Resposta aberta. Questionário ao 

gestor estratégico 

O que as iniciativas de e-Learning 

trouxeram à instituição e aos seus 

utilizadores (Docentes e Alunos) 

Resposta aberta. Questionário ao 

gestor estratégico e 

ao técnico da UOe-L 

Que parcerias/projectos desenvolve a 

instituição neste âmbito? 

Resposta aberta. Questionário ao 

gestor estratégico 

Existe ou está planeada alguma 

estratégia para a acreditação dos 

cursos ministrados através do 

ambiente de e-Learning? 

Resposta aberta. Questionário ao 

gestor estratégico 

Assuntos académicos 

Quais as preocupações existentes na 

instituição com a gestão da qualidade 

das iniciativas de e-Learning? 

Resposta aberta. Questionário ao 

gestor estratégico 
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Qual a avaliação que faz das políticas 

e estratégias para a gestão da infra-

estrutura tecnológica do ambiente de 

e-Learning? Quais os papéis que 

deveriam ser atribuídos a CEMED 

(UOe-L), CICUA e GAGI? 

Resposta aberta. Questionário ao 

gestor estratégico 

Existe uma política de gestão 

tecnológica? Se sim, qual a sua 

opinião sobre esta? 

Resposta aberta. Questionário ao 

técnico da UOe-L 

Acompanhamento das 

tecnologias 

Qual a sua visão da infra-estrutura 

tecnológica (avaliação de 

ferramentas e tecnologias, 

problemas de disponibilidade, 

limitações, usabilidade 

acessibilidade) 

Resposta aberta. Questionário ao 

técnico da UOe-L 

Pontos de resistência à 

mudança 

Qual o grau de aceitação de 

utilização da plataforma de e-

Learning, quer por parte dos 

docentes, quer dos alunos? Sentem-

se ainda resistências à utilização da 

plataforma de e-Learning? 

Resposta aberta. Questionário ao 

técnico da UOe-L 

Tabela 1 – Indicadores e questões da variável Institucional 
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Anexo G.2: Sistema de suporte  

Indicador Questão Resposta Instrumento 

Suporte técnico Quais os serviços disponibilizados 

pela UOe-L? 

 Análise documental 

Recursos Quais os recursos disponibilizados 

pela UOe-L 

 Análise documental 

O apoio disponibilizado por esta 

estrutura de suporte é a seu ver: 

1 – Mau; 

2 

3 

4 

5 – Muito bom; 

Questionário aos 

docentes 

O apoio disponibilizado por esta 

estrutura de suporte é a seu ver: 

1 – Mau; 

2 

3 

4 

5 – Muito bom; 

Questionário ao 

aluno 

Estes recursos e serviços ajudam-no 

a esclarecer dúvidas? 

1 – Nunca, 

Porquê; 

2 

3 

4 

5 – Sempre; 

Questionário aos 

docentes 

Qual a avaliação que faz da UOe-L? E 

dos serviços que esta presta 

(passado/presente/futuro) 

Resposta aberta. Questionário ao 

técnico da UOe-L 

Que balanço faz da acção da UOe-L 

existente no CEMED? 

Resposta aberta. Questionário ao 

gestor estratégico 

Avaliação do suporte 

 

Existem mecanismos de avaliação 

(gestão da qualidade dos serviços 

prestados pela UOe-L e do próprio 

ambiente). Se existem qual o 

feedback obtido junto dos 

utilizadores? 

Resposta aberta. Questionário ao 

técnico da UOe-L 
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Assistiu às sessões de formação 

efectuadas sobre a plataforma de e-

Learning? 

• Sim; 

• Não. 

Especifique 

as razões? 

Questionário aos 

docentes 

Achou suficientes os tópicos 

abordados? 

• Sim; 

• Não. 

Especifique 

as razões? 

Questionário aos 

docentes 

Achou a estratégia utilizada a mais 

apropriada? 

• Sim; 

• Não. 

Especifique 

as razões? 

Questionário aos 

docentes 

Gostaria que outros assuntos fossem 

abordados em futuras sessões? 

• Sim. Quais? 

• Não. 

Questionário aos 

docentes 

Assistiu às sessões de formação 

efectuadas sobre a plataforma de e-

Learning? 

• Sim; 

• Não. 

Especifique 

as razões? 

Questionário aos 

alunos 

Achou suficientes os tópicos 

abordados? 

• Sim; 

• Não. 

Especifique 

as razões? 

Questionário aos 

alunos 

Achou a estratégia utilizada a mais 

apropriada? 

• Sim; 

• Não. 

Especifique 

as razões? 

Questionário aos 

alunos 

Avaliação da formação 

Gostaria que outros assuntos fossem 

abordados em futuras sessões? 

• Sim. Quais? 

• Não. 

Questionário aos 

alunos 

Utilização dos serviços Recorre à estrutura de suporte 1 – Nunca, 

Porquê; 

2 

3 

4 

5 – Sempre; 

Questionário aos 

docentes 
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Quais os apoios que mais solicita? Ver anexo A: 

Questionário aos 

docentes 

Questionário aos 

docentes 

Utiliza os recursos e serviços de 

suporte disponíveis no sítio da UOe-L 

(http://www.cemed.ua.pt/uoel)? 

1 – Nunca, 

Porquê; 

2 

3 

4 

5 – Sempre; 

Questionário aos 

docentes 

Estes serviços ajudam-no a 

esclarecer dúvidas? 

1 – Nunca, 

Porquê; 

2 

3 

4 

5 – Sempre; 

Questionário aos 

docentes 

Que outros serviços poderiam ser 

disponibilizados pela estrutura de 

suporte? 

Resposta aberta. Questionário aos 

docentes 

Recorre à estrutura de suporte (UOe-

L)? 

1 – Nunca, 

Porquê; 

2 

3 

4 

5 – Sempre; 

Questionário aos 

alunos 

Quais os apoios que mais solicita? Ver anexo C: 

Questionário aos 

alunos 

Questionário aos 

alunos 

Utiliza os recursos e serviços de 

suporte disponíveis no sítio da UOe-L 

(http://www.cemed.ua.pt/uoel)? 

1 – Nunca, 

Porquê; 

2 

3 

4 

5 – Sempre; 

Questionário aos 

alunos 
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Que outros serviços poderiam ser 

disponibilizados pela estrutura de 

suporte? 

Resposta aberta. Questionário aos 

alunos 

Quem mais recorre a estes serviços e 

o que solicita? 

Resposta aberta. Questionário ao 

técnico da UOe-L 

Consegue perspectivar uma evolução 

para os serviços disponibilizados, 

algum tenderá a desaparecer? Vão 

disponibilizar novos serviços, em que 

áreas? 

Resposta aberta. Questionário ao 

técnico da UOe-L 

Dificuldades sentidas Quais as dificuldades que sente na 

utilização da plataforma de  

e-Learning da Universidade de 

Aveiro? 

Reposta aberta. Questionário aos 

docentes 

Tabela 2 – Indicadores e questões da variável Sistema de suporte 
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Anexo G.3: Tecnológica 

Indicador Questão Resposta Instrumento 

Existem políticas bem definidas para 

backups, updates e divisão de 

responsabilidades entre serviços e 

unidades parceiras? Se existem, qual 

a sua opinião quanto à 

aplicabilidade? 

Resposta aberta Questionário ao 

técnico da UOe-L 

Infra-estrutura 

São efectuadas actualizações 

periódicas à infra-estrutura 

tecnológica? Esta está planeada de 

forma a ser possível efectuar 

actualizações, é escalável? 

Resposta aberta Questionário ao 

técnico da UOe-L 

Que ferramentas de comunicação 

utiliza nas suas disciplinas? 

• Aula Virtual 

• Chat 

• Fórum de 

discussão 

• e-Mail 

• Mensagens 

Questionário aos 

docentes 

Ferramentas 

Como é feita a análise das 

ferramentas/funcionalidades 

existentes na plataforma, para saber 

as que mais se adequam à estratégia 

que definiu para o desenrolar das 

suas disciplinas? 

• Por si 

autonomamente  

• Por si em 

conjunto com 

outros colegas  

• Por si em 

conjunto com a 

estrutura de 

suporte (UOe-L) 

• Pela estrutura 

de suporte (UOe-

L) 

Questionário aos 

docentes 
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A disponibilização dessas 

ferramentas/funcionalidades que 

pretende utilizar nas suas disciplinas 

é efectuada: 

• Por si 

autonomamente  

• Por si em 

conjunto com 

outros colegas  

• Por si em 

conjunto com a 

estrutura de 

suporte (UOe-L) 

• Pela estrutura 

de suporte (UOe-

L) 

Questionário aos 

docentes 

Que ferramentas de comunicação são 

utilizadas nos sítios das disciplinas 

que frequenta? 

• Aula Virtual 

• Chat 

• Fórum de 

discussão 

• e-Mail 

• Mensagens 

Questionário aos 

alunos 

Existem ferramentas de comunicação 

nos sítios das suas disciplinas que 

não utiliza? 

• Sim. Porquê? 

• Não 

Questionário aos 

alunos 

Existem ferramentas de comunicação 

no sítio da disciplina que não são 

utilizadas? Quais? 

• Sim. Quais; 

• Não; 

Observação 

Existem outras ferramentas no sítio 

da disciplina que não são utilizadas? 

Quais? 

• Sim. Quais; 

• Não; 

Observação 

Retira ferramentas/funcionalidades, 

se estas não forem utilizadas, dos 

sítios das suas disciplinas? 

1 – Nunca; 

2 

3 

4 

5 – Sempre; 

Questionário aos 

docentes 

Tabela 3 – Indicadores questões da variável Tecnológica 
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Anexo G.4: Planeamento curricular  

Indicador Questão Resposta Instrumento 

Que conteúdos são disponibilizados? Objectivos/programa; 

Guião da disciplina; 

Calendário; 

Sumários; 

Conteúdos das aulas; 

Artigos; 

Hiperligações para 

páginas na 

WWW/Internet; 

Trabalhos de alunos; 

Avaliação; 

Bibliografia; 

Outros. 

Observação 

Que formatos de ficheiros são mais 

utilizados? 

Resposta aberta Observação 

Qual o tamanho médio dos 

conteúdos 

1 – Reduzida (Acima 

dos 10 Mb); 

2 – (entre 7 e 10 Mb); 

3 – (entre 5 e 7 Mb) 

4 – (entre 1 e 5 Mb) 

5 – Elevada (até 1Mb) 

Observação 

Existem conteúdos que requerem 

Plugins adicionais? 

• Sim; 

• Não; 

 

 

Análise de conteúdos 

Se sim, existe alguma hiperligação 

para a página onde os alunos podem 

ir buscar o plugin? 

• Sim; 

• Não; 

 

Observação 
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Para além da plataforma de e-

Learning, que outros meios utiliza 

para disponibilizar conteúdos? 

• Fotocópias 

• Livros  

• CD’s 

• DVD’s 

• Outros, quais 

Questionário aos 

docentes 

Para além da plataforma de e-

Learning, que outros meios são 

utilizados pelos docentes para 

disponibilizar conteúdos? 

• Fotocópias 

• Livros  

• CD’s 

• DVD’s 

• Outros, quais 

Questionário aos 

alunos 

Análise dos meios 

Existe indicação de conteúdos 

externos à plataforma? Quais 

• Sim; 

• Não; 

Observação 

Organização Os conteúdos disponibilizados na 

disciplina estão estruturados de uma 

forma: 

• Área única; 

• Áreas múltiplas: 

o Módulos; 

o Aulas; 

o Tópicos/assunt

os; 

• Mini-sítio interno 

ao sítio da 

disciplina; 

Observação 

Tem em conta os requisitos e 

necessidade do público-alvo na 

implementação das suas disciplinas? 

1 – Nunca; 

2 

3 

4 

5 – Sempre; 

Questionário aos 

docentes 

Análise do Público-alvo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Considera que são tidas em linha de 

conta as suas necessidades na 

implementação dos sítios das 

disciplinas na plataforma de e-

Learning? 

1 – Nunca; 

2 

3 

4 

5 – Sempre; 

Questionário aos 

alunos 
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 O docente efectua um inquérito às 

necessidades dos alunos utilizando a 

plataforma? 

• Sim; 

• Não; 

 

Observação 

Preocupa-se em calendarizar um 

período de tempo para responder aos 

alunos que comunicam consigo 

através da plataforma de e-Learning? 

1 – Nunca; 

2 

3 

4 

5 – Sempre; 

Questionário aos 

docentes 

Com que regularidade tenta 

responder às questões levantadas 

pelos alunos através da plataforma 

de e-Learning? 

<12 h. 

Em 24h. 

Em 48h. 

Em 72h. 

Numa semana. 

Outro, qual 

Questionário aos 

docentes 

Planear o tempo a 

empregar na resposta 

aos alunos 

Se são utilizadas ferramentas de 

comunicação existe uma 

calendarização bem definida para as 

suas intervenções que aí deve 

realizar? 

1 – Nunca; 

2 

3 

4 

5 – Sempre; 

Questionário aos 

alunos 

Utiliza a plataforma de e-Learning 

para criar actividades de 

ensino/aprendizagem fomentadoras 

de interacção entre aluno e docente? 

1 – Nunca; 

2 

3 

4 

5 – Sempre; 

Questionário aos 

docentes 

Definir o tipo de 

interacção 

Utiliza a plataforma de e-Learning 

para criar actividades de 

ensino/aprendizagem fomentadoras 

de interacção entre alunos? 

1 – Nunca; 

2 

3 

4 

5 – Sempre; 

Questionário aos 

docentes 

87 



 

Nas disciplinas a que tem acesso 

através da plataforma de e-Learning 

existem actividades de ensino 

aprendizagem que vão para além da 

mera disponibilização de conteúdos? 

• Sim; 

• Não; 

 

Questionário aos 

alunos 

A plataforma de e-Learning é 

utilizada para criar actividades que 

promovem a interacção entre 

docente e aluno? 

1 – Nunca; 

2 

3 

4 

5 – Sempre; 

Questionário aos 

alunos 

A plataforma de e-Learning é 

utilizada para criar actividades que 

promovem a interacção entre si e os 

seus colegas? 

1 – Nunca; 

2 

3 

4 

5 – Sempre; 

Questionário aos 

alunos 

Existem actividades de 

ensino/aprendizagem fomentadoras 

de interacção entre aluno e docente? 

• Sim; 

• Não; 

 

Observação 

Tabela 4 – Indicadores questões da variável Planeamento curricular 
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Anexo G.5: Desenho da interface  

Indicador Questão Resposta Instrumento 

Como está definida a navegação 

nas áreas de disponibilização de 

conteúdos? 

• Sequencial / 

Percurso 

• Livre 

• Sítio HTML com 

navegação 

própria 

Observação 

Nível de profundidade Resposta aberta Observação 

Existem na disciplina áreas vazias 

(sem conteúdos)? 

• Sim, quantas 

• Não; 

 

Observação 

Na criação dos sítios das suas 

disciplinas considera importante 

que estes sejam intuitivos e fáceis 

de utilizar? 

1 – Pouco; 

2 

3 

4 

5 – Muito; 

Questionário aos 

docentes 

Desenho da página, 

navegação e usabilidade 

Considera os sítios das disciplinas 

que frequenta intuitivos e fáceis 

de utilizar? 

1 – Nunca; 

2 

3 

4 

5 – Sempre; 

Questionário aos 

alunos 

Acessibilidade Na criação dos conteúdos das suas 

disciplinas considera importante 

que estes sejam aptos para uma 

utilização por alunos com 

necessidades especiais? 

1 – Pouco; 

2 

3 

4 

5 – Muito; 

 

Questionário aos 

docentes 
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Pesquisa de disciplinas já 

existentes 

Pesquisa e procura conhecer como 

fonte de inspiração, outras 

disciplinas existentes em 

plataformas de e-Learning? 

1 – Nunca; 

2 

3 

4 

5 – Sempre; 

Questionário aos 

docentes 

Tabela 5 – Indicadores e questões da variável Desenho da interface 
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Anexo G.6: Avaliação  

Indicador Questão Resposta Instrumento 

Utiliza a plataforma de e-Learning 

para efectuar avaliações aos 

alunos? 

• Sim; 

• Não, Especifique as 

razões 

Questionário aos 

docentes 

Nas disciplinas que frequenta os 

docentes realizam avaliações 

(entregas de trabalhos, testes, 

exames) utilizando a plataforma 

de e-Learning? 

• Sim; 

• Não; 

 

Questionário aos 

alunos 

Avaliação dos alunos 

Existem mecanismos de avaliação 

do aluno? 

• Trabalho; 

• Exame; 

• Inquérito; 

• Outro, qual? 

• Não; 

Observação 

Utiliza a plataforma de e-Learning 

para avaliar o seu desempenho 

enquanto docente, por exemplo 

através de inquéritos que faz aos 

alunos? 

1 – Nunca; 

2 

3 

4 

5 – Sempre; 

Questionário aos 

docentes 

Os docentes avaliam a forma 

como leccionam as disciplinas, 

utilizando para esse efeito 

funcionalidades existentes na 

plataforma de e-Learning? 

1 – Nunca; 

2 

3 

4 

5 – Sempre; 

Questionário aos 

alunos 

Avaliação do docente 

Existem mecanismos para avaliar 

o desempenho do docente? 

• Inquérito; 

• Outro, qual? 

• Não; 

Observação 
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Utiliza a plataforma de e-Learning 

para avaliar os sítios das suas 

disciplinas, por exemplo através 

de inquéritos que faz aos alunos? 

1 – Nunca; 

2 

3 

4 

5 – Sempre; 

Questionário aos 

docentes 

Os docentes procuram conhecer a 

sua opinião sobre os sítios das 

disciplinas que frequenta, 

utilizando para esse efeito 

funcionalidades existentes na 

plataforma de e-Learning? 

1 – Nunca; 

2 

3 

4 

5 – Sempre; 

Questionário aos 

alunos 

Avaliação do sítio da 

disciplina 

Existem mecanismos para avaliar 

os sítios das disciplinas? 

• Inquérito; 

• Outro, qual? 

• Não; 

Observação 

Tabela 6 – Indicadores e questões da variável Avaliação 
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Anexo G.7: Ética  

Indicador Questão Resposta Instrumento 

Procura disponibilizar os 

conteúdos, por si elaborados, em 

várias línguas, para os melhor 

adequar a alunos de outros 

países? 

1 – Nunca; 

2 

3 

4 

5 – Sempre; 

Questionário aos 

docentes 

Diversidade cultural 

Nas disciplinas que frequenta 

existem conteúdos elaborados 

pelos docentes que estejam 

disponíveis em várias línguas? 

1 – Nunca; 

2 

3 

4 

5 – Sempre; 

Questionário aos 

alunos 

Quando utiliza ferramentas de 

comunicação indica aos alunos o 

estilo de linguagem que deve ser 

utilizado? 

1 – Nunca; 

2 

3 

4 

5 – Sempre; 

Questionário aos 

docentes 

Etiqueta 

Quando são utilizadas 

ferramentas de comunicação é-

lhe indicado qual o estilo de 

linguagem que deve utilizar? 

1 – Nunca; 

2 

3 

4 

5 – Sempre; 

Questionário aos 

alunos 

Aspectos legais Nessa partilha procura 

salvaguardar e garantir os seus 

direitos como autor? 

1 – Nunca; 

2 

3 

4 

5 – Sempre; 

Questionário aos 

docentes 
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Se respondeu afirmativamente à 

pergunta anterior, solicita a 

autorização para a reutilização 

desses conteúdos? 

1 – Nunca; 

2 

3 

4 

5 – Sempre; 

Questionário aos 

docentes 

Tem conhecimento de quais os 

seus direitos enquanto autor de 

trabalhos que elabora para as 

disciplinas? 

Sim 

Não 

Questionário aos 

alunos 

É-lhe pedida autorização para 

disponibilizar nos sítios das 

disciplinas, trabalhos realizados 

por si? 

1 – Nunca; 

2 

3 

4 

5 – Sempre; 

Questionário aos 

alunos 

Aspectos como direitos de autor 

e o combate ao plágio, são já 

preocupações no seio da 

instituição? 

Resposta aberta Questionário 

gestor estratégico 

Tabela 7 – Indicadores e questões da variável Ética 
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Anexo G.8: Gestão  

Indicador Questão Resposta Instrumento 

Os sítios das disciplinas são geridos: • Por si 

autonomamente  

• Por si em conjunto 

com outros colegas  

• Por si em conjunto 

com a estrutura de 

suporte (UOe-L) 

• Pela estrutura de 

suporte (UOe-L) 

Questionário aos 

docentes 

Gestão do sítio da 

disciplina 

Nas disciplinas geridas por si em 

conjunto com outros colegas quais 

os papeis que desempenha? 

• Concepção do sítio 

da disciplina  

• Concepção dos 

conteúdos  

• Disponibilização 

dos conteúdos  

• Acompanhamento 

dos alunos e das 

suas actividades de 

ensino/aprendizagem 

• Elaboração de 

trabalhos, testes, 

etc.  

• Correcção de 

trabalhos, testes, 

etc. 

Questionário aos 

docentes 
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Nas disciplinas que são geridas por 

si em conjunto com a estrutura de 

suporte quais os papeis que 

desempenha? 

• Concepção do sítio 

da disciplina  

• Concepção dos 

conteúdos  

• Disponibilização 

dos conteúdos  

• Acompanhamento 

dos alunos e das 

suas actividades de 

ensino/aprendizagem 

• Elaboração de 

trabalhos, testes, 

etc.  

• Correcção de 

trabalhos, testes, 

etc. 

Questionário aos 

docentes 

A configuração inicial dos sítios das 

suas disciplinas é efectuada: 

• Por si 

autonomamente  

• Por si em conjunto 

com outros colegas  

• Por si em conjunto 

com a estrutura de 

suporte (UOe-L) 

• Pela estrutura de 

suporte (UOe-L) 

Questionário aos 

docentes 

Qual a sua opinião sobre o que os 

docentes/alunos efectuam na 

plataforma (fluxos de trabalho, sites 

e conteúdos geridos e suas 

reutilizações)? 

Resposta aberta. Questionário ao 

técnico da UOe-L 

Tabela 8 – Indicadores e questões da variável Gestão  
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Anexo H: Apresentação de dados – Tabelas e gráficos 
complementares 
 

Anexo H.1: Amostra Docentes 
Na Figura seguinte pode ser visualizada a distribuição da população Docentes 

versus a sua amostra, por Departamento, Escolas Superiores, Secções Autónomas e 

Institutos Superiores: 
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Figura 19 – Docentes: População versus Amostra 
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Anexo H.2: Amostra Alunos 
Na Figura seguinte pode ser visualizada a distribuição da população Alunos versus a 

sua amostra, por Departamento, Escolas Superiores, Secções Autónomas e Institutos 

Superiores: 
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Figura 20 – Alunos: População versus Amostra 
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Anexo H.3: Amostra Sítios de disciplinas 
Na Figura seguinte pode ser visualizada a distribuição da população Sítios de 

disciplinas versus a sua amostra, por Departamento, Escolas Superiores, Secções 

Autónomas e Institutos Superiores: 
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Figura 21 – Sítios de disciplinas: População versus Amostra 
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Anexo H.4: Sugestão de serviços 
Nos questionários efectuados aos docentes e alunos, foi-lhes pedido que efectuassem 

sugestões de novos serviços, que gostariam que a UOe-L disponibilizasse. 

As perguntas foram sujeitas a uma análise contextual, pois tratavam-se de questões 

abertas. O quadro seguinte apresenta as categorias, frequências e respectivas 

percentagens das respostas dos docentes: 

 

Categoria Frequência % 
Auxílio na concepção de conteúdos 1 1% 
Difusão de boas práticas 11 12% 
Um melhor e mais completo sistema de ajuda na 
plataforma 8 9% 
Apoio à implementação de sites fora da plataforma 2 2% 
Formação com abordagens diferentes 8 9% 
Formação sobre gestão de conteúdos 2 2% 
Integração da plataforma com os outros sistemas 1 1% 
Serviço de IM para contacto em linha com a equipa 1 1% 

Tabela 9 – Sugestões de serviços – Docentes 
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