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GUIA ORIENTADOR PARA MOOC AML 

 
 

Este guia surge na sequência de solicitação da AML para a realização de um estudo exploratório 

sobre MOOC, cujo resultado final configura este documento de orientação e estratégico para os 

MOOC- AML.  

 

O guia contém informação relevante sobre: 

 

(a) Áreas temáticas dos cursos de formação em formato MOOC -AML;  

 

(b) Estratégias pedagógicas a utilizar na elaboração dos MOOC; 

 

(c) Recursos humanos e tecnológicos, quer internos, quer nos municípios da AML (externos) que se 

venham a associar ao projeto; 

 

(d) Plataforma ou plataformas de distribuição dos conteúdos; 

 

(e) Estratégia de comunicação/divulgação e de inscrição dos MOOC-AML. 

 

Para além destes elementos o guia contém as instruções e formulários que permitem estruturar e 

definir o modelo pedagógico, as tecnologias e a equipa necessária para o desenvolvimento dos 

MOOC da AML.   

 

Com este projeto a AML e os participantes nos workshops tiveram oportunidade de realizar uma 

formação e uma reflexão com formadores e especialistas nacionais que têm experiência com MOOC, 

tendo tido acesso a formatos e às principais questões de criação, desenvolvimento e implementação 

de MOOC - Massive Open Online Course. No âmbito dos workshops, foram apresentadas experiên-

cias e guiões MOOC de Universidades de referência em Portugal, Universidade do Minho, Universi-
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dade do Porto, Instituto Superior Técnico, Universidade Aberta, Instituto Politécnico do Porto e Insti-

tuto Politécnico de Leiria.  

 

Envolveram-se duas empresas, uma especializada em software de vídeo educativo e outra especiali-

zada em software MOOC, a Cognitiva. Decorrente dos workshops e dos debates que se lhe seguiram, 

desenvolveram-se as ideias e os processos de consultoria que permitem agora construir este guia e 

os termos de referência para a operacionalização dos mencionados MOOC na AML.  

 

Adicionalmente e extra projeto, a TecMinho em articulação com a Empresa Cognitiva (detentora do 

know-how com a Plataforma Open edX), criou uma Plataforma edX, chamada aqui De o st ado , 

que permitiu aos decisores da AML, visualizar de forma muito sintética, como poderiam ser desen-

volvidos cursos MOOC com formadores da AML e dos Municípios desta área metropolitana.  

 

O guia que aqui se apresenta é pois resultado da operacionalização do projeto MOOC AML, que con-

tou com a participação da AML e dos Municípios de Lisboa, Oeiras, Sintra, Barreiro, Mafra, Amadora, 

Cascais e Palmela.  

 

A mobilização do projeto e aprendizagem é fruto da investigação e desenvolvimento do Centro e-

learning da TecMinho em colaboração com a empresa Cognitiva (fornecedora da Plataforma Open 

edX).  

 

O design do projeto, estruturado em workshops, debates e reuniões, foi idealizado tendo em consi-

deração a massa crítica já existente na área do e-learning e a intervenção criativa dos membros dos 

Municípios da AML, que já haviam participado em iniciativas e-learning AML em colaboração com o 

Centro e-learning da TecMinho. 

 

O guia está dividido em quatro capítulos. O primeiro capítulo define e enquadra os MOOC na AML., 

O segundo capítulo contém instruções para a produção de MOOC na AML. O terceiro capítulo des-

creve as orientações à implementação do projeto. E, por último, o quarto capítulo explica o 

Demonstrador de cursos – uma Plataforma MOOC Open edX, que contém dois cursos, extra projeto 
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desenvolvidos pela Cognitiva em parceria com a TecMinho e, que pretendeu demonstrar como será 

um MOOC num futuro projeto de MOOC na AML. 

 

✓ Capítulo 1 - MOOC na AML   

Definição de MOOCs; MOOC Universitários, Corporativos e Profissionais. Os MOOC na AML - 

caracterização do projeto; áreas temáticas dos cursos MOOC; estratégias pedagógicas recur-

sos humanos e tecnológicos internos e externos aos municípios da AML. Plataforma ou plata-

formas de distribuição dos cursos; e, Estratégia de comunicação/divulgação e de inscrição 

dos MOOC-AML. 

✓ Capítulo 2 - Instruções de Produção de MOOC na AML 

Definições, instruções, formulários para desenvolvimento e produção de cursos e conteúdos; 

áreas temáticas, tópicos e avaliações e as orientações pedagógicas na produção; e, desenvol-

vimento do projeto. 

✓ Capítulo 3 - Orientações de implementação do projeto  

Orientações sobre a implementação de um projeto MOOC, contendo instruções sobre 

infraestruturas e plataformas, áreas temáticas dos cursos, estratégias pedagógicas a utilizar, 

recursos humanos e tecnológicos, e formas de comunicação, divulgação e de inscrição em 

MOOC AML. 

✓ Capítulo 4 - Demonstrador de cursos 

Exercício efetuado pela TecMinho, em colaboração com a empresa Cognitiva (que trabalha 

com a plataforma Open edX) e que permite agora a visualização numa plataforma Open edX 

de dois cursos MOOC desenvolvidos durante o projeto. 

Nesta Plataforma Open edX (http://tecminho.academy.pt/  ) temos um curso sobre MOOC 

para i iciados , da autoria de Ana Dias e Alexandra Eusébio, que serviu de material formativo 

para uma das workshops p odução de conteúdos em MOOC  e outro curso sobre CPA – 

http://tecminho.academy.pt/
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Código do Procedimento Administrativo (criado como resultado das workshops, pelo forma-

dor José Carlos Coelho em colaboração com Ricardo Branco - AML,  Ana Dias - TecMinho e 

Alexandra Eusébio –Cognitiva). 
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1. MOOC NA AML 
 

Neste capítulo tratamos de descrever os MOOC em geral, e decorrendo do conhecimento gerado nas 

workshops e debates realizados durante o primeiro semestre de 2016, com participantes de Municí-

pios da AML, bem como, com peritos e professores de variadas Instituições de Ensino Superior e 

empresas, procurou-se definir o conceito no contexto do projeto MOOC AML. Ao longo do capítulo 

são dadas ideias para o desenvolvimento de um projeto MOOC na AML, são identificados alguns 

cursos e conteúdos a desenvolver, áreas temáticas preferenciais. 

 

1.1 MOOC o que são e como se caracterizam 

 

MOOC - Massive Open Online Course- são Cursos de Acesso Livre para muitas pessoas, na internet, 

desenvolvidos por Universidades como a Universidade de Standford ou o MIT nos Estados Unidos, ou 

pela Universidade Politécnica de Barcelona ou Universidade do Porto, e que permitem que qualquer 

pessoa com acesso à internet possa aprender online, sem restrições.   

Os MOOC são uma inovação recente no mundo digital, estão na interceção da educação 

aberta com a educação online e podem beneficiar ambas. 

Têm o potencial de incrementar o acesso à educação superior de alta qualidade, ao 

mesmo tempo que diminuem os custos, especialmente para Países em desenvolvimento. 

Os MOOCs podem também ser desenvolvidos para aumentar a participação na aprendi-

zagem ao longo da vida, e para a formação para grandes quantidades de pessoas. 

Para gerar resultados viáveis, o desenvolvimento e implementação de MOOCs são 

melhor operacionalizados como um processo de múltiplos parceiros, envolvendo o ensi-

no superior, a administração pública e o sector privado. 

In Making Sense of MOOCs - A Guide for Policy-Makers in Developing Countries 
Commonwealth of Learning, UNESCO, Nações Unidas 

 

 

Estes cursos foram desenvolvidos para serem acedidos por muitos alunos, às vezes milhões de alu-

nos espalhados pelo mundo (massive), que acedem ao curso e aprendem quando querem. O simples 
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acesso ao percurso formativo, acedendo a alguns filmes, conteúdos ou avaliações, é considerado um 

progresso do estudante na aprendizagem aberta e sem fronteiras. 

Estes cursos são desenvolvidos com base em plataformas de nova geração, simples de utilizar e ace-

der (uma geração diferente da Plataforma MOODLE que se identifica com o modelo tradicional de 

sala de aula, sendo a formação e-learning, com turmas, professores e alunos), e que facilitam o aces-

so ao conteúdo e à aprendizagem em dois ou três cliques.  

Existem uma série de plataformas MOOC nos Estados Unidos, Europa, Austrália, etc. Cada Plataforma 

MOOC (Coursera, EdX, FuturLearn, Iversity, Udacity, etc) tem a sua estratégia para a aprendizagem 

online, mas todas têm gráficos e filmes cativantes, que prendem o aluno ao écran e ao conhecimen-

to, pela informalidade e interesse dos apresentadores, pela estruturação de conteúdos em sequên-

cias rápidas, com testes regulares e prazos que marcam o ritmo e o progresso no curso. A forma 

como cada curso está organizado e graficamente apresentado, ajuda o estudante a estimar o tempo 

que precisa para aprender cada tópico e avançar no curso. Como estes cursos são de livre acesso na 

internet, têm uma grande comunidade de utilizadores em todo o mundo e assim um aluno pode 

comunicar online, com outros interessados no mesmo tema, podendo debater as aprendizagens e 

colaborar através dos fóruns de discussão.  

Uma plataforma MOOC é uma espécie de sala de teatro acio al , e ali cada instituição pode apre-

sentar os seus cursos, mas onde terá de pagar um custo anual para usar a infraestrutura (estimado 

entre 50.000 e 100.000 Euros).  

O uso da infraestrutura implica usufruto de mecanismos de disponibilização de cursos, de marketing, 

de captação de alunos, de inscrições, bem como a implementação de cursos, envio de certificados e 

a recolha dos pagamentos. Assim as Universidades ou Organizações Formativas têm de produzir os 

cursos e conteúdos, sejam filmes educativos, exames, simulações, manuais, etc. A plataforma MOOC 

normalmente ajuda nesse processo pois tem já normalizado muitas ideias, tornando as escolhas 

pedagógicas e tecnológicas mais fáceis. A Plataforma oferece ao parceiro que se associe o processa-

mento e a distribuição de certificados digitais. 

Na figura 1, encontra-se a imagem da página inicial da Coursera. Nesta página, sem se registar, o 

utilizador da internet pode, desde logo, ver as universidades associadas que aparecem em destaque, 

e os cursos que estão a ser promovidos, neste caso são especializações. 
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Figura 1 – Plataforma Coursera 

A tecnologia e infraestrutura da Coursera é proprietária, ou seja, não é de acesso livre, pelo que, 

quem queira criar e usar esta plataforma para colocar cursos e conteúdos, terá de pagar o custo ine-

rente à tecnologia e à visibilidade que passará a ter na internet e no mundo da educação.  

 

A plataforma edX tem duas versões, uma à qual as organizações se podem associar, que serve de 

porta de entrada para disponibilização de cursos (edx.com na figura 2), e outra versão em código 

aberto, a Ope  edX . Esta última, sendo em código aberto (open source), permite que as organiza-

ções façam as suas instalações locais (exatamente como na moodle).  

 

Neste projeto criou-se, a título demonstrativo, uma instalação da plataforma Open edX 

(http://tecminho.academy.pt), na qual de criaram os cursos que serviram de exemplo para demons-

trar o valor deste projeto.  

Este resultado, serviu para simplificar ideias e demonstrar as facilidades de desenvolvimento de um 

projeto sem muitos recursos humanos e técnicos, muito embora o trabalho da TecMinho e Cognitiva 

tenha sido desenvolvido extra projeto. 

http://edx.com/
http://tecminho.academy.pt/
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Na Open edX torna-se possível aceder ao backoffice da plataforma, podendo o formador desenhar e 

disponibilizar conteúdos educativos, e desenvolver os testes de avaliação. Como a criação desta Pla-

taforma Open edX de demonstração foi possível desmistificar o processo de criação de cursos, pelos 

formadores ou gestores. Numa fase exploratória como a do presente projeto, pareceu-nos útil verifi-

car a facilidade com que é possível criar cursos, conteúdos e avaliações. 

 

 

Figura 2 – Plataforma edX 

 

O desenvolvimento de MOOC (2011) foi iniciado pelas Universidades, especialmente as de topo 

mundial, abrindo os cursos que davam a uma turma numa sala de aula, a todos os que quisessem 

aprender na internet. Para tal abriram o seu conhecimento ao mundo através da internet: disponibi-

lizaram materiais, gravaram filmes e fizeram exames. Os primeiros cursos eram gratuitos, o estudan-

te pagava o certificado digital após completar todo o curso – tendo de ficar aprovado nas avaliações 

(os certificados custavam na ordem dos 50 dólares e eram em formato digital com o logo da Univer-

sidade que oferece o curso, ou seja, o aluno passa a ter um certificado de Berkeley ou Harvard.  
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Ao longo do tempo foram crescendo as ofertas de cursos de variadas dimensões, mais curtos (cha-

mados nano-cursos) e maiores - cursos de especialização (que incluem uma sequência de cursos mais 

pequenos). A oferta de cursos gratuitos nas plataformas MOOC tem vindo a diminuir, sendo cada vez 

maior o número de cursos com propinas pagas antes do início do curso. Em 2016 os cursos gratuitos 

são já em quantidade menor.  

 

A Coursera cresceu a um ritmo maior que o Facebook, e passou de 160.000 estudantes online em 

cursos de uma universidade em 2011, para 35.000.000 estudantes de 570 universidades e 12 institui-

ções em 2015. 

 

Os cursos são visíveis na primeira página, apresentados como produtos. Na ficha de curso é explicada 

a distribuição do curso em semanas, quantificada a carga de trabalho do aluno, e indicam-se os prin-

cipais temas a abordar, bem como os seus autores e instrutores. Os cursos disponibilizam recursos 

do tipo filme curto, em que o professor apresenta e desenvolve o tópico, explica o tema com gráficos 

e desenhos, tabelas ou outros elementos educativos, de forma muito estruturada e visual -usando 

sempre as técnicas mais adequadas ao tópico.  

 

Estas plataformas MOOC permitiram ao ensino online dar um salto no tempo, em termos de tecno-

logia e acesso à aprendizagem, uma vez que todo o processo de simplificação e unificação de con-

teúdos e o uso de uma pedagogia baseada em escolhas dos estudantes, tornando flexível a aprendi-

zagem, permitindo um fácil uso, para professores e formadores, e para os alunos/formandos que 

têm acesso rápido a conteúdo atrativo e motivante. O facto de serem de acesso livre, faz uma dife-

rença enorme em relação ao curso a distância na MOODLE, por exemplo, que representam a trans-

posição da sala de aula presencial para o contexto online. Numa comparação com o uso da MOODLE 

para cursos e-learning formais (creditados ao nível nacional), estas plataformas MOOC transformam 

a forma como o estudante aprende, livremente ao seu ritmo. Deixa de existir o conceito de turma, 

pois aqui registam-se às vezes milhares de estudantes, propicia-se a aprendizagem por pares, e a 

aprendizagem diretamente através do conteúdo e da avaliação - com feedback automático ao estu-

dante, isto é, sem a necessidade de haver um professor moderador das aprendizagens. 

http://www.eurodl.org/materials/contrib/2012/Rodriguez.htm
http://media.sandhills.com/doc.axd?id=3000097209&p=&ext=pdf&dl=False&wt=False&checksum=H8W7IgUBGaykRj6QTFhHGPQrVqPJ%252525252fhRv4RV2aM1OXg1ZYFHPDq%252525252fJXkFMFXbdVaIz9VP0bCRPIAo%252525253d
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Figura 3 – detalhes de curso na plataforma edX 

 

Como se verifica observando os detalhes de curso na plataforma edX (figura 3), o curso oferecido 

pelo MIT, é sobre microeconomia, dura 12 semanas, tem um esforço de trabalho do aluno que está 

estimado entre 8 a 12 horas por semana, o curso é gratuito, tem legendas em inglês, e o certificado 

custa 49 Dólares. É o lean da gestão, aqui aplicado ao design, à tecnologia e ao conteúdo educativo. 

 

✓ Títulos curtos e explicações simples 

✓ Fichas sintéticas com informação a reter 

✓ Teaser e/ou trailer – pequeno filme em que o formador descreve o curso  e atrai alunos para 

o seu conteúdo e interesse 
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Como referido anteriormente a plataforma edX tem uma versão em código aberto, Open edX, pelo 

que pode ser adaptada e usada pelas organizações (tal como a MOODLE).  

 

A explosão de uso da Open edX na Europa deu-se a partir de 2013, tendo-se sucessivamente criado 

consórcios nacionais no Reino Unido, França, Alemanha, para referir as iniciativas de maior impacto 

na Europa. A instalação da plataforma Open edX nacional, serve todos os associados , no caso Fran-

cês criaram a Plataforma Open edX FUN – Francophone Université Numèrique (iniciativa do Ministé-

rio do Ensino Superior), no Reino Unido criaram a Futurlearn (iniciativa da Open University à qual se 

associaram outras Universidades, inclusivamente Oxford e Cambridge), na Alemanha criaram a plata-

forma nacional baseada em Open edX Iversity. A proliferação de Plataformas e soluções gratuitas na 

Europa fez alastrar o fenómeno MOOC para fora das Universidades, sendo utilizadas também por 

outro tipo de organizações formativas e empresariais. 

 

A partir de 2014 as iniciativas MOOC corporativas e profissionais multiplicaram-se.  

 

Os MOOC corporativos são desenvolvidos dentro de grandes empresas públicas e privadas, por 

exemplo na Microsoft, Google e EDF – Eletricidade de França. Por seu lado os MOOC profissionais 

começam a ser desenvolvidos por organizações de formação e também por organismos da adminis-

tração pública, pela Comissão Europeia, etc. 

 

É verdade que até 2014 a maioria dos MOOC eram produzidos em Universidades, mas no 

setor das tecnologias, grandes corporações como a Microsoft e AT&T lideram o mercado 

MOOC, desenhando e criando cursos com o objetivo de desenvolver competências técni-

cas nos seus trabalhadores … .   

 

Durante 2015, num estudo sobre o Futuro do Posto de Trabalho, foram questionados 

222 responsáveis de organizações sobre o interesse em desenvolver MOOCs no posto de 

trabalho, 44% dos respondentes, todos dos recursos humanos, departamentos de forma-

ção ou de áreas de desenvolvimento de talentos, afirmaram estar interessados em criar 

e editar MOOCs para uso interno e externo.  
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No mesmo estudo, afirma-se que os trabalhadores dos departamentos de formação das 

grandes corporações são resistentes aos MOOC, eles resistem tal e qual os professores 

universitários, que pensam que os MOOC podem acabar com o seu posto de trabalho. E 

até podem ter razão. Apesar do custo inicial dos MOOC eles poderão a longo prazo, 

substituir os formadores. Para já, o jogo é de elites, pois a falta de fundos para produzir 

MOOC corporativos torna-os similares aos MOOC universitários, só conseguem ser pro-

duzidos pelas Universidades ou corporações de topo que têm recursos para suportar os 

custos iniciais de produção dos MOOC, sem pensar no ROI, ou seja, no retorno do inves-

timento. 

 
In State of the MOOC 2016 

 

Dados recentes revelam ainda que os MOOC Corporativos têm taxas de conclusão de curso de 80%, 

contra taxas muito altas de desistência dos MOOC Universitários (em cursos gratuitos – normalmen-

te a maior desvantagem apontada). 

 

Os MOOC profissionais permitem que indivíduos e organizações, interessados na aprendizagem ao 

longo da vida e na formação continua, possam de forma gratuita desenvolver processos de aprendi-

zagem que os ajudem a progredir profissionalmente, melhorando a qualidade profissional das pes-

soas e organizações. 

 

MOOCs são bem conhecidos como ofertas de cursos gratuitos, online de qualidade de Uni-

versidades. Os MOOC profissionais, por outro lado são gratuitos, de alta qualidade, criados 

por formadores ou peritos da indústria inspiradores. Os MOOC profissionais ajudam a 

melhor promover a aprendizagem ao longo da vida, servindo indivíduos que usam os cursos 

online para progredir nas suas carreiras, ajudando as organizações que promovem a forma-

ção contínua dos seus trabalhadores. 

 
In EIT KIC Innoenergy (https://clm.kic-innoenergy.com) 

https://clm.kic-innoenergy.com/

