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Universidade do Porto lança o seu primeiro curso online na plataforma digital
MiríadaX

A Universidade do Porto é a mais recente universidade ibero-americana a juntar-se ao
projeto MiríadaX, e acaba de lançar o seu primeiro MOOC (Massive Online Open Course)
na plataforma digital MiríadaX. Agora, frequentar um curso da Universidade do Porto na
Internet, com gestão própria de horários e de forma gratuita está ao alcance de  qualquer
pessoa, em qualquer parte do mundo.

“As alterações climáticas nos media escolares” é como se chama o primeiro MOOC da
Universidade do Porto, e é dedicado às alterações climáticas e à utilização dos media
digitais em salas de aula para a aprendizagem do tema. É, por isso, particularmente
desenhado para professores do ensino básico e secundário da área das Ciências, aos
responsáveis pelos media escolares e a todos os interessados nestas temáticas.

 

O objetivo deste curso é dotar os professores de novas ferramentas para que, através dos
média escolares, comuniquem mais eficazmente as mudanças que estão a acontecer no
clima e as suas principais causas, impactes e possíveis soluções, numa linguagem familiar
aos alunos do ensino básico e secundário. No fim do projeto, alunos e professores das
escolas participantes poderão candidatar-se a um prémio para a implementação de uma
medida de adaptação ou de mitigação das alterações climáticas nas respetivas escolas.
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MAIS LIDAS MAIS COMENTADAS

As melhores respostas às perguntas
mais frequentes em entrevistas de
emprego

26 de Fevereiro de 2013

1 DESTAQUE

9 dicas para memorizar mais
rapidamente

10 de Dezembro de 2013

2 DESTAQUE

10 perguntas mais frequentes numa
entrevista de emprego

30 de Outubro de 2012

0 DESTAQUE

As 100 palavras mais importantes em
inglês

15 de Junho de 2012

0 DESTAQUE

Os 6 segredos para ter mais disciplina

04 de Março de 2013

0 DESTAQUE
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«A abertura deste primeiro MOOC assinala a aposta crescente que a Universidade tem
feito na modernização dos paradigmas pedagógicos e na oferta de educação informal»,
explica o vice-reitor da Universidade do Porto para as Tecnologias Educativas, José
Martins Ferreira. O responsável pelas novas tecnologias de comunicação da U.Porto
referiu que «este curso tem, por isso, a importância acrescida de poder constituir-se
como um exemplo que poderá ser tomado pelos restantes professores da Universidade
que estão a desenvolver conteúdos deste género».

 

O curso encontra-se agora disponível aos 1,4 milhões de utilizadores registados na
plataforma MiríadaX, um agregador de MOOC’s das 1242 universidades ibero-americanas
que fazem parte da rede Universia. O registo na plataforma e a inscrição no curso são
gratuitos e podem ser já realizados em www.miriadax.net/web/as-alteracoes-climaticas-
nos-media-escolares.

 

O MOOC “As alterações climáticas nos média escolares” faz parte de um projeto mais
amplo, o Clima@EduMedia, e está integrado no Programa AdaPT, gerido pela Agência
Portuguesa do Ambiente, IP, enquanto gestora do Fundo Português de Carbono (FPC).
Beneficia de um apoio de 472.041,22 Euros, cofinanciados a 85%  pela Islândia,
Liechtenstein e Noruega, através do Programa EEA Grants, e a 15% pelo FPC.

A Universidade do Porto, junta-se assim a esta plataforma da qual também já  faz parte a
Universidade NOVA que em maio integrou o curso  MOOC de Ciência e Sistemas de
Informação Geográfica, TecGEO.
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Está à procura de trabalho?
Já terminou o curso e não sabe muito bem
quais os próximos passos a dar? Está a estudar
mas gostaria de ter o primeiro contacto com o
mundo laboral? Se se encontra numa destas
situações ou noutra semelhante, a Universia
pode ajudá-lo a preparar-se e a ultrapassar
com êxito esta etapa da sua vida. 

.


As melhores oportunidades são para
os mais preparados
Encontre o curso ou a universidade que mais
corresponda aos seus interesses e cresça
profissionalmente. 

.


Damos uma volta ao mundo?
As opções são múltiplas: viajar, estudar,
trabalhar, fazer um estágio, … e muitas as
recompensas: conhecer outras culturas,
aprender outra língua, etc., Está preparado
para viver uma experiência enriquecedora? 

.

O que é a Universia?

A Universia é a Rede de universidades mais
importante dos países ibero-americanos
que promove o desenvolvimento social e
empresarial através do talento, do
conhecimento, da investigação aplicada e a
colaboração institucional entre
universidades e empresas. 
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