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Neste simpósio pretende-se discutir a avaliação de competências com recurso às TIC no Ensino
Superior. Integrando-se no Projeto Elearning e Avaliação no Ensino Superior, financiado pela FCT,
são apresentados vários elementos que possibilitam uma discussão na comunidade científica
sobre esta temática.
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O simpósio desenrola-se com base em cinco comunicações, no máximo de 10 minutos cada,
seguidas de debate com a assistência. As comunicações são apresentadas por membros da equipa
do projecto Elearning e Avaliação no Ensino Superior e são resultantes da investigação realizada
no quadro do mesmo
Alda Pereira - Elearning e Avaliação digital no Ensino Superior – apresentação de um quadro
conceptual relativo à avaliação online de competências no Ensino Superior;
Maria João Gomes, Lucia Amante, Isolina Oliveira - O que dizem os professores do Ensino Superior
sobre a avaliação digital? Apresentação dos resultados de um questionário dirigido aos
professores do ES sobre a avaliação digital em Portugal;
Claúdia Gomes – O estado da avaliação digital no Ensino Superior. Apresentação dos resultados de
uma análise efectuada sobre os artigos publicados em Portugal sobre a avaliação online no Ensino
Superior;
Isolina Oliveira, Luis Tinoca - Construir a avaliação digital orientada para a aprendizagem.
Comunicação sobre avaliação digital no caso do curso de profissionalização em serviço da
Universidade Aberta
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Maria do Carmo Pinto – Um caso concreto de avaliação digital na área da História. Apresentação
de uma experiência de avaliação digital num curso de mestrado.
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