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A Universidade Aberta | UAb | é a única universidade pública portuguesa de ensino a

distância e elearning que, desde a sua fundação em 1988, disponibiliza, em qualquer

lugar do mundo e em língua portuguesa, uma oferta pedagógica diversificada:

licenciaturas, mestrados, doutoramentos e cursos de Aprendizagem ao Longo da Vida

em diferentes áreas do conhecimento.

A UAb é uma Universidade de futuro e com futuro, que utiliza tecnologias de última

geração para promover a educação, a capacitação e o conhecimento
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Todos os novos estudantes de qualquer Curso da UAb frequentam um módulo de

ambientação online

O módulo tem a duração de 2 semanas e visa a familiarização dos estudantes com o

tipo de trabalho que lhes vai ser solicitado

O Módulo de Ambientação Virtual da UAb



O Módulo de Ambientação 
Virtual da UAb

• Assegurar a comunicação; 
• usar as ferramentas  disponíveis; 
• construir uma comunidade virtual 
• e trabalhar colaborativamente, 
• são as tarefas essenciais do módulo.  
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Estratégia Nacional para a Inclusão e Literacia Digitais (2015-2020)

Portugal INCoDE.2030 – Iniciativa Nacional de Competências Digitais e.2030
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• Posturas e exigências específicas
• Autonomia (pesquisa, questiona, interpreta,

reflete…)
• Desenvolve-se a partir do próprio ritmo (não

é um mero recetor passivo de mensagens)
• Persistência
• Comunicação (escrita)
• Necessita atenção, estímulos e incentivos
• Parte da motivação está relacionada com as

orientações de trabalho (devem ser simples,
claras e apelativas)

• Estilo de aprendizagem
• Autorregulação da aprendizagem

Ser estudante online



Garantir a literacia e a inclusão digitais para o 
exercício pleno da cidadania

Estimular a especialização em tecnologias e aplicações digitais para a 
qualificação do emprego e uma economia de maior valor 
acrescentado

Produzir novos conhecimentos em cooperação internacional
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