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“Aprendizagem virtual no Ensino Superior” é o nome do curso desenvolvido pelo 
correspondente a um semestre, foi totalmente lecionado num regime de Mobilidade Virtual. A particularidade deste 
curso é o facto de ter sido desenhado, desenvolvido, avaliado e lecionado por seis instituições representantes de 
cinco países europeus, num regime totalmente à distância, utilizando, para o efeito, ferramentas de comunicação 
síncrona e assíncrona. Este curso foi frequentado por 30 estudantes, dos mesmos cinco países, tendo sido divido em 
seis módulos diferentes (um por instituição), cada um com uma duração de duas semanas (ver Figura). A equipa do 
CIDTFF/LAQE foi responsável por coordenar a atividade do desenho curricular, apontando diretrizes e sugerindo 

leccionação

Durante o curso diversas tecnologias e estratégias de aprendizagem à distância foram utilizadas. Embora  a maioria  fosse basDurante o curso diversas tecnologias e estratégias de aprendizagem à distância foram utilizadas. Embora  a maioria  fosse bas
ferramentas assíncronas como fóruns de discussão, quizzes

ou em discussões de grupo através do 
inglesa. Os estudantes foram encorajados apenas a utilizar o inglês escrito e falado. As tarefas foram realizadas de forma in
foram criados aleatoriamente no inicio do curso respeitando a premissa de ter sempre um elemento de cada instituição.
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“Aprendizagem virtual no Ensino Superior” é o nome do curso desenvolvido pelo TeaCamp. Com 6 ECTS, 
correspondente a um semestre, foi totalmente lecionado num regime de Mobilidade Virtual. A particularidade deste 
curso é o facto de ter sido desenhado, desenvolvido, avaliado e lecionado por seis instituições representantes de 
cinco países europeus, num regime totalmente à distância, utilizando, para o efeito, ferramentas de comunicação 
síncrona e assíncrona. Este curso foi frequentado por 30 estudantes, dos mesmos cinco países, tendo sido divido em 
seis módulos diferentes (um por instituição), cada um com uma duração de duas semanas (ver Figura). A equipa do 
CIDTFF/LAQE foi responsável por coordenar a atividade do desenho curricular, apontando diretrizes e sugerindo 

leccionação do módulo “estratégias de eAssessment”.

Durante o curso diversas tecnologias e estratégias de aprendizagem à distância foram utilizadas. Embora  a maioria  fosse basDurante o curso diversas tecnologias e estratégias de aprendizagem à distância foram utilizadas. Embora  a maioria  fosse bas
quizzes, sessões gravadas e vídeos, foram também utilizado

ou em discussões de grupo através do Skype ou MSN. Todos os recurso
inglesa. Os estudantes foram encorajados apenas a utilizar o inglês escrito e falado. As tarefas foram realizadas de forma in
foram criados aleatoriamente no inicio do curso respeitando a premissa de ter sempre um elemento de cada instituição.
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correspondente a um semestre, foi totalmente lecionado num regime de Mobilidade Virtual. A particularidade deste 
curso é o facto de ter sido desenhado, desenvolvido, avaliado e lecionado por seis instituições representantes de 
cinco países europeus, num regime totalmente à distância, utilizando, para o efeito, ferramentas de comunicação 
síncrona e assíncrona. Este curso foi frequentado por 30 estudantes, dos mesmos cinco países, tendo sido divido em 
seis módulos diferentes (um por instituição), cada um com uma duração de duas semanas (ver Figura). A equipa do 
CIDTFF/LAQE foi responsável por coordenar a atividade do desenho curricular, apontando diretrizes e sugerindo 

Durante o curso diversas tecnologias e estratégias de aprendizagem à distância foram utilizadas. Embora  a maioria  fosse basDurante o curso diversas tecnologias e estratégias de aprendizagem à distância foram utilizadas. Embora  a maioria  fosse bas
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inglesa. Os estudantes foram encorajados apenas a utilizar o inglês escrito e falado. As tarefas foram realizadas de forma in
foram criados aleatoriamente no inicio do curso respeitando a premissa de ter sempre um elemento de cada instituição.


