
CURSO MOOC 
PROFISSIONAIS E-COMPETENTES 

 
APRESENTAÇÃO 

LABORATÓRIO DE E.LEARNING FCT UNL 
AUDITÓRIO DA BIBLIOTECA FCTUNL, 3 DE OUTUBRO DE 2016 

PROFISSIONAIS E-COMPETENTES.Chaves, Estratégias  e Ferramentas para inovar em Rede 
Coordenado por MARÍA SÁNCHEZ (UMA) e JOãO CORREIA De FREITAS (UNL) 

 

MOOC  (Curso  aberto  massivo  online)	  



O Que é... 

MOOC - curso aberto massivo online
§ Curso  gratuito  online  que  pode  ser  acedido  
por  todos  os  interessados....E  onde  podem  
estar  várias  centenas  de  alunos  no  mesmo  
ambiente  virtual  de  aprendizagem.

§ Recorre  a  tecnologias  de  e-‐learning  (LMS,  
PLE),  incluindo  conteúdos  texto  e  vídeo,  
testes,  fóruns,...

§ Quem  obJver  aprovação,  poderá  obter  um  
cerJficado  de  conclusão  emiJdo  por  ambas  
as  universidades  que  organizam  o  curso  a  
exemplo  do  que  é  práJca  habitual  nos  MOOC.



O Que é... 

MOOC - curso aberto massivo online
§ Algumas  vantagens:

§ Gratuito,  licenciamento  CreaJve  
Commons

§ Acesso  livre  por  todos  com  
conhecimentos  de  informáJca  na  ópJca  
do  uJlizador

§ Bi-‐lingue:  español  e  português
§ Online  assíncrono,  flexível  “A  qualquer  
hora  e  em  qualquer  lugar”

§ Ambiente  rico  em  e-‐learning

§ Cada  tópico  com  vídeos,  materiais  de  
apoio  e  testes  permanentemente  
disponíveis

§ Realizável  ao  ritmo  de  cada  um  (mas  
neste  caso  com  recomendação  de  tópico  
semanal)





A Origem do projeto 

§ Selecionado  no  âmbito  da  Convocatória  do  Grupo  Tordesillas  de  
2015.

§ Coordenado  por  duas  universidades,  a  Universidad  de  Málaga  
(Espanha)  e  a  Universidade  Nova  de  Lisboa  (Portugal).

Antecedentes

§ Na  UMA  já  se  fizeram,  com  êxito,  vários  MOOCs...  Mas  nunca,  
em  dois  idiomas  e  com  outra  universidade!

§ Na  UNL  já  se  realizou  um  MOOC  na  MiríadaX  pela  Nova  
InformaJon  Management  School  para  além  dos  cursos  livres  
pelo  CITI  (plataforma  própria)  e  outros  cursos  online  por  outras  
escolas.  Ao  que  sabemos,  é  o  primeiro  MOOC  em  que  a  FCT  
está  envolvida.



Apresentação geral 

h#ps://youtu.be/lfUfFAm18is	  



Para quem  e para quê 

Destinatários
Está  desenhado  com  um  foco  muito  abrangente,  que  visa  chegar  a  vários  perfis:  
estudantes  de  qualquer  grau  universitário,  profissionais  no  aJvo,  empregados/
desempregados...

Ou  seja,  qualquer  pessoa  que  queira  vir  a  ser  um  
profissional  e-‐competente



Objetivo GERAL
Melhorar  a  capacidade  no  que  diz  respeito  ao  uso  profissional  das  redes  sociais  
e  as  competências  digitais,  percebendo  tais  competências  no  seu  amplo  senJdo,  
para  além  do  instrumental  (ferramentas):  esquecemo-‐nos  sempre  das  chaves  e  
dos  princípios  estratégicos,  jurídicos...básicos!



coordenação 
Universidade  de  Málaga  e  Universidade  Nova  de  Lisboa

María  Sánchez João  Correia  de  Freitas



Professores e formadores 

Com  mais  de  15  docentes  e  formadores  de  diferentes  perfis  e  origens  geográficas:  jornalistas,  educadores,  
politólogos,  sociólogos,  especialistas  de  comunicação,  economistas,  empreendedores,  arJstas...

Joaquín  CasJllo

Esteban  RomeroCamino  LópezBelén  Rojas

Marian  Jiménez Olga  Gil

Ginés  Haro

Óscar  MarJn

António  Maneira João  ChamiçoArtur  Campos

João  Mouro Sofia  BaJsta



Equipa Técnica e colaboradores 

–	  	  Daniel	  López	  e	  Juanmi	  Godínez	  (Laboratorio	  
Enseñanza	  Virtual	  UMA)	  
–	  Paco	  Almagro	  (Plató	  Facultad	  Ciencias	  de	  la	  
Comunicación	  UMA)	  
	  
–	  João	  Chamiço	  (Laboratório	  de	  e-‐Learning	  UNLFCT)	  
–	  João	  Pedro	  Horta	  (Laboratório	  de	  e-‐Learning	  
UNLFCT)	  
	  
	  
–	  La	  Trinchera	  Estudio	  (vídeos	  do	  evento	  de	  
apresentação	  do	  projeto	  em	  CAC	  Málaga,	  6	  de	  
Junho	  de	  2016).	  
	  

–	  Sergio	  Pérez	  Illanes	  (desenho	  de	  logos	  
e	  grafismo	  UMA)	  
–	  Álex	  Zea/	  Dani	  Muñoz	  (produção	  de	  
fotografias	  de	  making	  of	  e	  apresentação	  do	  
projeto	  UMA)	  
–	  Araceli	  Carvajal	  (maquilhagem	  –	  vídeo	  de	  
apresentação	  UMA)	  
	  
–	  Mário	  Rui	  Sousa	  (fotografia	  UNLFCT)	  
	  
–Miguel	  Ángel	  Belinchón	  (Belin)	  y	  
Hermanos	  Bigotes	  y	  Dientes	  (convidados	  
para	  apresentar	  o	  projeto	  em	  CAC	  Málaga,	  
6	  de	  Junho	  de	  2016).	  
	  



„Making of“ 
Assim  se  fez  na  FCT-‐UNL...



Como será o curso 

Estrutura	  e	  conteúdos	  
	  
•  conceitos,	  chaves	  e	  estratégias	  gerais	  para	  o	  curso	  profissional	  de	  rede	  social	  e	  outras	  ferramentas	  

da	  rede;	  
•  competências	  digitais	  rela]vas	  à	  gestão	  de	  informação	  e	  de	  conhecimento	  online;	  
•  criação	  e	  publicação	  de	  conteúdos	  digitais	  ou	  de	  networking;	  
•  algumas	  ferramentas	  –	  (demonstrações	  e	  tutoriais	  de	  u]lização);	  
•  casos	  de	  sucesso	  e	  ideias	  úteis	  para	  se	  pôr	  em	  prá]ca	  as	  sugestões	  dadas	  e	  inovar	  de	  acordo	  com	  os	  

obje]vos	  pretendidos.	  
	  
Conforme	  o	  referido	  anteriormente,	  o	  MOOC	  divide-‐se	  em	  dois	  grandes	  núcleos	  que	  contêm,	  por	  um	  
lado	  vários	  módulos	  formaTvos	  (6	  no	  total)	  associados	  a	  estes,	  como	  se	  descreve	  em	  baixo,	  
complementados	  por	  um	  módulo	  0	  (boas-‐vindas	  e	  apreciação	  inicial)	  e	  um	  final	  (resumo	  e	  avaliação).	  



Como será o curso 

•  Módulo	  0	  -‐	  Boas-‐vindas	  por	  parte	  dos	  coordenadores,	  guia	  docente	  com	  informação	  sobre	  o	  
planeamento	  metodológico,	  apresentação	  dos	  par]cipantes	  e	  avaliação	  diagnós]co	  inicial.	  
Responsáveis:	  UMA/UNLFCT	  

Bloco	  I	  -‐	  Chaves,	  estratégias	  para	  a	  construção	  e	  gestão	  de	  idenTdades,	  conteúdos	  e	  práTcas	  digiais	  
•  Módulo	  1	  -‐	  Conceitos	  chave:	  competências	  digitais,	  cultura	  digital	  e	  profissionais	  e-‐

competentes.	  Razões	  para	  ser	  e	  estar	  online:	  potencial	  da	  web	  social	  com	  fins	  profissionais.	  
Funcionamento	  a	  par]r	  de	  uma	  visão	  mul]disciplinar	  (social,	  intera]va,	  de	  aprendizagem…).	  
Taxonomia	  de	  ferramentas.	  Responsável:	  UMA	  

•  Módulo	  2	  -‐	  Questões	  é]cas	  e	  jurídicas	  para	  estar	  online.	  Entendendo	  e	  aplicando	  conceitos	  
(protecção	  da	  privacidade,	  aceso	  aberto	  e	  licenças	  GNU,	  ferramentas	  an]-‐plágio…).	  Exemplos/
casos	  de	  más	  prá]cas.	  Responsável:	  UNLFCT	  

•  Módulo	  3	  -‐	  Planificação	  e	  estratégias	  globais	  para	  o	  desenvolvimento	  de	  marcas	  digitais.	  Casos	  
de	  sucesso,	  entrevistas	  a	  profissionais	  e	  experiência	  dos	  u]lizadores.	  Responsável:	  UMA	  



Como será o curso 

Bloco	  II.	  Ferramentas	  em	  rede	  para	  a	  inovação	  e	  o	  impulso	  de	  competências	  digitais	  
•  Módulo	  4	  -‐	  Edição	  e	  publicação	  de	  conteúdos	  digitais	  (I):	  blogging,	  microblogging	  e	  gestões	  de	  

sí]os	  web.	  Responsável:	  UNLFCT	  
•  Módulo	  5	  -‐	  Edição	  e	  publicação	  de	  conteúdos	  digitais	  (II):	  ferramentas	  para	  produzir	  conteúdos	  

mul]média	  atra]vos	  (apresentações,	  grafismos,	  infografias…)	  e	  publicá-‐los:	  redes	  sociais	  
visuais/áudio-‐visuais…	  Responsável:	  UMA	  

•  Módulo	  6	  -‐	  Networking	  e	  comunicação	  em	  rede	  (comunidades	  virtuais	  e	  redes	  sociais	  
profissionais,	  ferramentas	  de	  trabalho	  colabora]vo	  na	  nuvem…).	  Uso	  passivo	  das	  social	  medias:	  
vigilância	  do	  ambiente,	  gestão	  de	  informação	  e	  curadoria	  de	  conteúdos.	  Responsável:	  UNLFCT	  

•  Módulo	  final	  –	  Resumo,	  avaliação	  global	  e	  conclusões/reflexão	  final.	  Responsável:	  UMA/
UNLFCT	  



Como será o curso 

Suporte	  técnico.	  A	  par]r	  das	  equipas	  de	  e-‐learning	  das	  universidades	  par]cipantes,	  será	  dado	  o	  apoio	  à	  
produção	  de	  conteúdos	  antes	  do	  curso	  e,	  durante	  este,	  será	  dado	  suporte	  técnico	  e	  teórico	  aos	  
estudantes,	  entre	  outras	  funções,	  na	  plataforma	  virtual.	  
	  
Metodologia:	  O	  curso	  será	  disponibilizado	  através	  da	  plataforma	  Miríada	  X,	  tendo	  como	  complemento	  
os	  diversos	  espaços	  nas	  redes	  sociais	  para	  a	  interação	  entre	  os	  par]cipantes	  e/ou	  a	  realização	  de	  
a]vidades	  colabora]vas.	  
	  
Duração:	  8	  semanas.	  
	  
Início:	  11	  de	  Outubro	  de	  2016	  
	  
Conhecimentos	  prévios	  recomendados:	  Conhecimentos	  de	  informá]ca	  ao	  nível	  do	  u]lizador;	  
desejavelmente	  experiência	  prévia	  na	  gestão	  de	  perfis	  nas	  redes	  sociais	  generalistas	  e	  conhecimento	  da	  
sua	  filosofia.	  
	  



Um exemplo: o módulo 4 

Módulo	  4	  –	  (UNL).	  Edição	  e	  Publicação	  
de	  Conteúdos	  (I)	  
•  Vídeo	  1	  –	  Apresentação	  
•  Vídeo	  2	  –	  A	  fórmula	  das	  redes	  

sociais	  
•  Vídeo	  3	  –	  Gestão	  e	  edução	  de	  um	  

blogue	  
•  Vídeo	  4	  –	  Gestão	  e	  ampliação	  da	  

rede	  de	  contactos	  
•  Prova	  de	  avaliação	  do	  módulo	  4	  
•  Material	  complementar	  
•  Proposta	  de	  aTvidades	  opcionais	  

sem	  classificação	  
	  
	  



Como se inscrever? 

•  Aceder	  à	  plataforma	  Miríada	  X	  (necessária	  
inscrição	  como	  u]lizador(a)	  na	  plataforma)	  –	  
h#p://www.miriadax.net/	  

•  Procurar	  o	  curso	  na	  zona	  de	  pesquisa	  (por	  
exemplo,	  por	  palavras-‐chave,	  “profissionais	  e-‐
competentes”)	  

ou	  
•  Entrar	  diretamente	  por	  URL	  –

h#ps://miriadax.net/web/profesionales-‐
ecompetentes-‐claves-‐estrategias-‐y-‐herramientas-‐
para-‐innovar-‐en-‐red 

ou	  
•  Aceder	  a	  par]r	  do	  blog	  do	  curso	  –	  
	  	  	  	  	  h#p://moocecompetentes.wordpress.com/	  

h#ps://miriadax.net/web/profesionales-‐ecompetentes-‐
claves-‐estrategias-‐y-‐herramientas-‐para-‐innovar-‐en-‐red	  



Divulgação na rede 

Blogue	  
h#ps://moocecompetentes.wordpress.com	  
	  
Facebook	  	  
h#p://www.facebook.com/moocecompetentes	  
	  
Twi#er	  
h#ps://twi#er.com/moocecompetente	  
	  	  
Hashtag	  #MOOCecompetentes	  

h#ps://moocecompetentes.wordpress.com	  



Divulgação presencial 

Sessão	  Centro	  de	  Arte	  Contemporânea	  de	  Málaga	  

Sessão	  Biblioteca	  da	  UNL	  -‐	  FCT	  

Hoje	  



Aguardamos a vossa inscrição 

MOOC PRofissionais e-competentes 



“bloopers/OUTTAKES” 

MOOC PRofissionais e-competentes 



OBRIGADO 

Os	  conteúdos	  do	  curso	  são	  publicados	  sob	  licença	  Crea]ve	  Commons	  


