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TRABALHO / RESOLUÇÃO: 

Durante este tempo de frequência do MAO, tive alguma consciência do modo 

como irei contactar com o meu curso e como irei ser avaliado, percebi que 

tinha à disposição o site e-learning da UAb, que é constituído por fóruns 

organizados por cadeira/UC, e esses fóruns são utilizados para comunicação e 

para apresentar as dúvidas que vão surgir. 

Existem ainda alguns espaços (fóruns) mais vocacionados a lazer e 

comunicação menos focada como o café virtual onde tenho contacto com 

outros colegas estudantes. 

E assim até ao momento, percebi que as cadeiras que vou frequentar, tem 

como princípio base estes fóruns de comunicação, onde penso que também 

não vão existir conteúdos matérias  

 

Tinha expectativas sobre a UAb que me apercebi agora durante a MAO podem 

não ser corretas, e estou assim de alguma forma desapontado comigo mesmo 

por perceber que não existem conteúdos a serem lecionados (nem em aula 

virtual, nem em vídeo pré-gravado, etc), e mais importante ainda, também não 

existe sala virtual para duvidas/explicações com professores em tempo real, e 

que só dispomos mesmo de fóruns para comunicação assíncrona, e por este 

motivo pode também não existir aulas de aplicações reais de IT (aulas 

práticas), que normalmente é tutorado por professor com 

objetivos/aplicações/investigação reais que normalmente seriam importantes 

neste curso. 

Percebi depois que por depender de fóruns, o espírito universitário tanto com 

professores como entre alunos pode estar diluído nos fóruns e sendo assim 

difícil de materializar conteúdo resultante desse espírito. 

 

 



À semelhança das outras universidades a UAb podia pensar em: 

1- Disponibilizar os conteúdos/matérias de estudo online (por oposição á sala 

de aula), e permitindo assim que o aluno estude dentro da sua disponibilidade 

2- Disponibilizar acesso dos alunos aos professores (a pedido do aluno - dentro 

das ferramentas de comunicação disponíveis, por ex zoom), para 

esclarecimento de duvidas adicionais como ferramenta adicional (e não para 

aulas de matéria/conteúdo), permitindo assim que qualquer aluno (ou conjunto 

de alunos) possa esclarecer qualquer outra necessidade ou dificuldade que 

possa ter. 

 

Mas temos esperanças no futuro, e o meu curso começa agora  


