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Resumo 
 

A oferta de cursos on-line registou um aumento exponencial nos últimos anos. No 
entanto, esta oferta tem estado restrita a um conjunto de áreas essencialmente 
relacionadas com as ciências sociais e humanas, que não necessitam de laboratórios para 
a realização de trabalhos práticos, unanimemente reconhecidos como essenciais em 
qualquer área da engenharia. A única exceção são os cursos na área das Tecnologias da 
Informação e Computação (TIC) amplamente disponíveis, uma vez que exigem apenas um 
computador como “infraestrutura de laboratório” para a realização dos trabalhos 
práticos. 

É exatamente devido a essa dificuldade de realização dos trabalhos práticos que a 
oferta formativa nas áreas da engenharia, à exceção da engenharia informática, é 
(praticamente) inexistente. 

Tendo como base trabalho anterior de investigação e desenvolvimento na área dos 
laboratórios virtuais e dos laboratórios remotos e na criação e implementação de cursos a 
distância, um conjunto de 15 instituições de ensino superior juntou-se num projeto 
Europeu do Programa Tempus e criou o L3-EOLES (Electronics and Optics for Embedded 
Systems), o 3º ano de um curso de licenciatura ministrado em inglês e totalmente a 
distância, cobrindo as áreas da eletrónica e da optoeletrónica para sistemas embebidos. O 
uso de laboratórios virtuais e remotos reais permite aos estudantes executar os seus 
trabalhos práticos remotamente através da Internet. 
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1  Contexto 
 

O desenvolvimento exponencial das tecnologias de informação e das infraestruturas 
de telecomunicações, respetivamente ao nível dos computadores pessoais e da 
transferência de dados, e os seus preços cada vez mais acessíveis, facilitam o acesso de 
um cada vez maior número de pessoas à tecnologia e contribuiram para a massificação da 
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Internet, mesmo nas zonas mais remotas do planeta. No entanto, se a tecnologia é 
rapidamente capaz de chegar a essas zonas, o acesso dos seus habitantes ao ensino 
superior é algo bem mais difícil, devido ao custo da infraestrutura requerida, às condições 
económicas e sociais de pessoas e países, a opções políticas e a problemas de 
instabilidade geopolítica. De qualquer forma, mesmo se possível, não é viável a instalação 
de uma instituição de ensino superior em áreas rurais e remotas escassamente povoadas. 
Neste caso, a tecnologia pode e deve ser usada para encurtar distâncias levando o ensino 
superior a essas áreas, desde que sejam empregues as e-tecnologias e e-pedagogias 
adequadas e criadas as condições necessárias para a disponibilização de material e de 
recursos humanos e a sua partilha. A implementação de políticas deste tipo contribui de 
forma decisiva para o desenvolvimento dos países mais pobres e das regiões mais 
remotas. 

 
Com base nestes pressupostos, um grupo de 15 instituições (4 europeias, 4 

argelinas, 3 marroquinas e 4 tunísinas) juntou-se no âmbito de um projecto Europeu 
TEMPUS, o projeto EOLES (Fidalgo et al., 2014), para criar o L3-EOLES (Electronics and 
Optics for Embedded Systems), o 3º ano de um curso de licenciatura ministrado em inglês 
e totalmente a distância, que abrange as áreas da eletrónica e da optoeletrónica para 
sistemas embebidos. O projeto articulou os conhecimentos dos vários parceiros em áreas 
como as ferramentas de e-learning e de simulação e os laboratórios virtuais e laboratórios 
remotos com as prioridades educativas ao nível do ensino superior definidas pelos 
governos dos países do Magrebe participantes no projeto ‒ Argélia, Marrocos e Tunísia ‒ 
para estas áreas da engenharia. 

 
Uma das principais originalidades do curso é a possibilidade de os estudantes 

realizarem experiências laboratoriais remotamente, manipulando instrumentação real 
instalada em diferentes universidades, e acederem a programas específicos de simulação, 
licenciados e instalados em servidores centrais, tendo como única condição a posse de um 
computador e de uma ligação de banda larga à internet. Outra é a acreditação da 
formação em 3 países: França, Marrocos e Tunísia. 
 
 
2  Descrição da prática pedagógica 
 

O curso foi preparado durante os dois primeiros anos do projeto Europeu TEMPUS 
EOLES e compreendeu várias etapas: definição do programa; estabelecimento do 
conteúdo das unidades técnicas (UTs); desenvolvimento dos laboratórios virtuais e 
remotos; cursos preparatórios de utilização das ferramentas de e-Learning para 
professores e técnicos (eles próprios ministrados em regime de e-Learning); preparação de 
aulas e de materiais de estudo; preparação dos trabalhos práticos e de laboratório; 
enquadramento com as funcionalidades do e-Learning 2.0; acreditação do curso; e 
seleção e matrícula dos estudantes para a 1ª edição do curso (Gericota et al., 2015). 
 
 
2.1  Objetivos e público-alvo 
 

A análise das necessidades que serviu de base à definição dos objetivos do curso teve 
em conta as prioridades definidas pelos governos dos três países do Magrebe 
participantes no projeto para o desenvolvimento da educação superior nas áreas de ponta 
da engenharia, em particular numa área atualmente em expansão na engenharia 
eletrotécnica e de computação, os sistemas embebidos. Essas prioridades são comuns aos 
países em vias de desenvolvimento, pelo que os candidatos-alvo do curso são os 
estudantes de qualquer país do mundo, embora numa fase inicial se tenha dado 
prioridade aos estudantes dos países do Magrebe parceiros do projeto e onde o curso foi 
mais amplamente divulgado pelas próprias universidades participantes.  
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De um ponto de vista técnico, o foco do programa são as áreas da eletrónica e da 

optoeletrónica para sistemas embebidos, respondendo à atual tendência para a integração 
de hardware e software numa única plataforma reconfigurável e ao aumento da 
quantidade de dados produzidos e transferidos, exigindo elevada capacidade de 
processamento e transmissão ótica de alta velocidade. É, portanto, necessária a formação 
de profissionais altamente qualificados nesta área, capazes de implementar nos seus 
países essas novas tecnologias. 

 
Uma vez que apenas o 3º ano da licenciatura foi implementado no contexto do 

projeto EOLES, os candidatos devem ter já frequentado com aproveitamento os dois 
primeiros anos de uma licenciatura em física, eletrotécnia, eletrónica, automação, 
optoeletrónica, telecomunicações ou equivalente, correspondente a 120 ECTS, e ter como 
objetivo a especialização nas áreas da eletrónica e da optoeletrónica com aplicação aos 
sistemas embebidos. 

 
O Inglês é fundamental nas áreas tecnológicas, pois a esmagadora maioria da 

informação, das ferramentas e dos materiais de estudo só está disponível nesta língua. 
Assim, um dos primeiros pontos a ser acordado foi que o curso seria inteiramente 
conduzido em Inglês, contribuindo para melhorar a proficiência dos estudantes nessa 
língua. Os candidatos devem, por isso, ter um nível de Inglês mínimo avaliado através de 
um Test of English for International Communication (TOEIC), um Test of English as a 
Foreign Language (TOEFL) ou equivalente. 
 
 
2.2  Metodologia  
 

O curso é totalmente ministrado a distância, utilizando ferramentas e-Learning 2.0 
síncronas e assíncronas (Bates, 2011), procurando que os estudantes se sintam parte de 
uma “comunidade de aprendizagem virtual” e possibilitando o trabalho em equipa, 
mesmo que os membros dessa equipa estejam fisicamente distantes.  

 
O programa está dividido em quinze UTs e em três unidades de atualização de 

conhecimentos opcionais. Estas últimas são UTs preparatórias fornecidas no início do 1º 
semestre com o objetivo de nivelar o conhecimento dos estudantes em áreas críticas para 
o curso - eletrónica e optoeletrónica, dado que, como os candidatos provêm de diferentes 
origens, apresentam diferentes níveis de conhecimento das matérias básicas do curso. 

 
Cada UT é organizada em semanas, sendo as novas sessões expositivas e os novos 

materiais de estudo disponibilizados todas as segundas-feiras. As sessões expositivas são 
sessões assíncronas previamente gravadas, nas quais o professor explica a base teórica de 
uma determinada matéria, apoiado por diferentes tipos de materiais audiovisuais. Estas 
sessões têm uma duração de entre 10 a 20 minutos cada e são intercaladas com 
perguntas de autoavaliação – exercícios de escolha múltipla, preenchimento de lacunas, 
associação de palavras ou frases. O objetivo é manter o interesse e a atenção dos 
estudantes, quebrando sessões expositivas longas. Além disso, estas questões de 
autoavaliação visam proporcionar aos estudantes um retorno imediato sobre o seu grau 
de compreensão dos assuntos estudados. Os estudantes podem progredir ao seu próprio 
ritmo, rever este material audiovisual a qualquer hora, um número ilimitado de vezes, 
com apenas uma restrição: só lhes é permitido avançar para a sessão seguinte após a 
conclusão bem sucedida das questões de autoavaliação associadas à anterior. A cada 
semana são lançados igualmente um ou mais trabalhos obrigatórios, individuais ou em 
grupo, que devem ser submetidos até domingo à noite seguinte. Estes trabalhos visam 
não só a consolidação dos conhecimemtos adquiridos e a avaliação da progressão do 
estudante, mas também a imposição de uma certa cadência de estudo, respeitando o 
calendário estabelecido para o curso. 
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Além dos materiais de suporte às sessões produzidos pelos próprios docentes do 

curso, são também indicados outros que incluem livros gratuitamente disponíveis na 
Internet, ligações para páginas que contêm informação especializada sobre os assuntos 
tratados e outros dados complementares, dependendo do conteúdo das UTs. 

 
Existem igualmente sessões síncronas, com um máximo de duas horas de duração, 

que têm lugar às segundas e quintas-feiras. Essas sessões são gravadas e as gravações 
posteriormente disponibilizadas aos estudantes. O seu objetivo é permitir  que os 
estudantes esclareçam dúvidas e coloquem questões relacionadas com o conteúdo da UT. 
Durante essas sessões, os estudantes devem ter as suas câmaras ligadas, para que exista 
uma perceção visual de toda a turma por parte de todos, de forma a que os estudantes se 
sintam parte integrante de um grupo e sejam capazes de interagir não só com o professor, 
mas também entre eles. 
 

O aspeto mais inovador do curso é, no entanto, o uso de um laboratório remoto que 
permite aos estudantes realizar a distância todos os trabalhos práticos propostos. Uma 
abordagem multi-utilizador permite a um grupo de estudantes trabalhar e interagir em 
tempo real sobre o mesmo trabalho prático. Dois tipos de trabalhos práticos foram 
incluídos no laboratório remoto: 

• monitorização e controlo em tempo real de equipamentos e circuitos, com cada 
equipamento (gerador de funções ou osciloscópio, por exemplo) ligado à Internet; 

• trabalhos práticos virtuais baseados em ferramentas de projeto e de simulação 
específicas. 

 
Para a realização dos trabalhos práticos, o estudante acede a uma página onde é 

fielmente reproduzida a interface real do equipamento que se pretende que controle, pode 
alterar a configuração de hardware em tempo real e tem um retorno imediato das suas 
ações através dessa interface e/ou através de uma câmara de alta definição, quando 
justificável. Isso permite aos estudantes ver o que está a acontecer no laboratório real e 
como os equipamentos reais reagem aos seus comandos remotos. Esse retorno é 
importante para os estudantes terem a certeza de que a interface que estão a ver no seu 
próprio monitor não é a interface visível de um mundo virtual, mas a interface virtual de 
um equipamento real. Cada estudante, ou grupo de estudantes, tem a possibilidade de 
repetir o mesmo trabalho prático várias vezes, tentando diferentes configurações num 
ambiente controlado e seguro. 
 
 
2.3  Avaliação  
 

Em termos de avaliação, os trabalhos obrigatórios realizados pelo estudante ao longo 
da UT têm um peso de 25% na nota final. Para além destes trabalhos, é realizado no final 
de cada UT um exame a distância com a duração de uma hora, que tem igualmente um 
peso de 25% na nota final. Por razões de controlo, os estudantes são obrigados a ter 
ligada a sua câmara e a estarem visíveis ao longo de todo o exame. Caso contrário, é-lhes 
atribuído zero nessa componente da nota. 

 
No final do semestre, cada UT tem um exame de duas horas, cujo peso na nota final 

é de 50%. Um bónus máximo de 2 pontos (em 20) pode ser atribuído a cada estudante, a 
critério do professor, para premiar o seu nível de participação nas sessões síncronas, 
fóruns e chats. 

 
A acreditação do curso foi inicialmente definida como uma das principais metas do 

projeto e seu principal fator diferenciador em relação a outros projetos de e-Learning. 
Após a definição do programa do curso, a sua acreditação foi solicitada às autoridades 
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educacionais de cada um dos países do Magrebe envolvidos no projeto EOLES e também 
às autoridades educacionais francesas. A Universidade de Limoges, coordenadora do 
projeto EOLES, solicitou a acreditação do curso às autoridades francesas a fim de 
garantir que qualquer estudante, de qualquer lugar do mundo, se pudesse candidatar ao 
curso L3-EOLES e receber, após a sua conclusão bem sucedida, um diploma de 
licenciatura (BSc. degree) reconhecido na Área Europeia de Ensino Superior (EHEA), que 
lhe permite, se assim o desejar, continuar os estudos superiores numa universidade 
europeia. O curso foi também acreditado pelas autoridades educacionais de Marrocos e 
da Tunísia. Os estudantes destes dois países recebem um diploma conjunto emitido pela 
Universidade parceira do projeto onde estão matriculados e pela Universidade de Limoges. 
Caso os estudantes não sejam de um destes dois países do Magrebe, ou caso não 
pretendam estar inscritos numa dessas universidades, recebem apenas o diploma emitido 
pela Universidade de Limoges. 

 
No entanto, o caráter inovador do curso L3-EOLES levantou alguns obstáculos à 

acreditação, nomeadamente porque as legislações nacionais em vigor nos países do 
Magrebe não estão preparadas para reconhecer como legítimos cursos onde o trabalho 
dos estudantes, a aquisição de conhecimentos e a avaliação são exclusivamente efetuados 
a distância. Portanto, para garantir a acreditação do curso em Marrocos e na Tunísia, os 
exames no final do semestre têm de ser presenciais e realizar-se no campus da 
universidade onde o estudante está inscrito. No caso de Marrocos, foi ainda necessário 
adaptar o programa do curso de forma a incluir um estágio em ambiente empresarial, 
condição obrigatória nesse país para a obtenção de uma licenciatura em engenharia. 
Estes requisitos são obrigatórios para a obtenção do diploma conjunto. Contudo, se o 
estudante não for marroquino ou tunisino, ou se se contentar apenas com o diploma 
emitido pela Universidade de Limoges, estes requisitos não são aplicáveis. Infelizmente, 
não foi possível obter a acreditação do curso na Argélia devido a obstáculos legislativos. 
 
 
3  Transferibilidade 
 

O curso tem uma duração de 31 semanas, mais 4 semanas reservadas para exames - 
uma no final de cada semestre e duas para exames de recurso no final do curso. 

 
Durante os dois semestres há sempre duas UTs a decorrer em paralelo com um 

calendário indicativo de 4 horas por semana para o estudo teórico, comprendendo as 
sessões assíncronas, 2 horas para as sessões síncronas e 4 horas para o trabalho prático 
individual ou em grupo. Ter sempre duas UTs a correr em paralelo tem dois objetivos 
principais: 

• evitar a monotonia e a pressão associada às UT intensivas sobre um único 
assunto; 

• dar aos estudantes tempo para assimilar as matérias e correlacionar os novos 
temas com os previamente estudados. 

 
O Sistema de Gestão da Aprendizagem (LMS), que suporta a organização das UTs, o 

acesso às sessões síncronas e assíncronas e aos materiais de estudo, o lançamento e 
acesso aos trabalhos práticos, incluindo as ligações externas para recursos de laboratório 
virtuais e / ou reais, a entrega dos problemas resolvidos ou dos relatórios de trabalho, as 
avaliações a distância, os fóruns e chats e todas as outras atividades relacionadas com o 
curso, baseia-se numa plataforma Moodle versão 2.7. 

 
Além de ser um LMS muito versátil, a maior vantagem do Moodle é a de ser uma 

plataforma de aprendizagem open source, o que apresenta duas vantagens muito 
importantes para o projecto EOLES: 
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• criação e adição de plug-ins desenvolvidos para permitir a inclusão de outros 
recursos, nomeadamente o acesso a laboratórios virtuais e reais externos ao 
Moodle, projetados pelos parceiros do projeto EOLES; 

• custo inicial e de manutenção zero, o que contribui para a sustentabilidade a 
longo prazo, além do termo do projeto EOLES, do curso L3-EOLES. 

 
Nas sessões síncronas, é utilizada igualmente uma ferramenta open source de 

conferência, o BigBlueButton. Uma sala BigBlueButton está sempre aberta e disponível 
para que os estudantes possam interagir com os colegas, fazendo-os sentir parte de uma 
comunidade. O objetivo é combater a perda de motivação em face de dificuldades, tanto 
pessoais como decorrentes de matérias mais exigentes, criando uma rede de apoio e 
prevenindo o abandono. Além disso, ao encorajar a colaboração, espera-se uma melhoria 
das competências teóricas e práticas dos estudantes, além do desenvolvimento de 
competências sociais e da melhoria significativa do seu nível de Inglês. 
 
 
4  Conclusões 
 

O enorme sucesso do curso pode ser medido pelo número de candidatos, cerca de 
400 na 1ªedição e mais de 700 na 2ª, para apenas 35 lugares disponíveis.  

 
O curso L3-EOLES é, segundo o conhecimento dos autores, o primeiro curso de 

graduação totalmente a distância nas áreas da eletrónica e da optoeletrónica para 
sistemas embebidos a ser reconhecido pelas autoridades educacionais de vários países, 
incluindo países dentro e fora da EHEA, ampliando as perspectivas futuras dos 
estudantes na continuação dos seus estudos e/ou no desenvolvimento de uma carreira de 
sucesso num mercado de trabalho globalizado. 

 
Até agora, a existência de cursos de graduação a distãncia na área das TIC tinha sido 

prejudicada pela impossibilidade de realização a distância de trabalhos experimentais, o 
que foi realizado com sucesso pelo projeto EOLES, abrindo novas portas para o futuro da 
educação a distância na área das engenharias. 
 

O reconhecimento oficial do curso garante a sua sustentabilidade a longo prazo, uma 
vez que, sendo reconhecido, se tornou parte da oferta de cada universidade envolvida e 
para a qual os fundos institucionais estão disponíveis. O curso é também oferecido como 
um curso de aprendizagem ao longo da vida por algumas das instituições parceiras, como 
é o caso do Instituto Superior de Engenharia do Porto. 
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