
Regulamento de funcionamento da formação a distância 

A UNAVE e o eLearning
A Unave, associação para a formação profissional e investigação da universidade de Aveiro, 
desde Abril de 1999 que ministra formação à distância dentro da área das Novas Tecnologias da 
Informação. A Unave é uma entidade formadora acreditada pela DGERT, Direcção Geral do Emprego 
e das Relações de Trabalho, na Formação Presencial e à Distância.

princípios de funcionamento da formação à distância
O nosso programa de formação eLearning assenta na existência de:
- um servidor dedicado ao ensino à distância, usando o Moodle como plataforma, que dispõe de 
algumas ferramentas destinadas a criar um ambiente que pode ser definido como “sala virtual”;
- um guia de estudo produzido pelo tutor, destinado a seleccionar e complementar o livro
(quando aplicável);
- acompanhamento diário da turma por parte do tutor;
- um plano de aprendizagem, indicando as metas a atingir numa base semanal, de modo a permitir 
que quer o formando, quer o tutor acompanhem com rigor a evolução da aprendizagem.

requisitos necessários para a frequência do eLearning
- ter acesso à Internet durante algumas horas por semana;
- ter alguns conhecimentos básicos de utilização de computadores em ambiente Windwos ou MacOs;
- saber usar um browser e email;
- disponibilidade de 8 a 12 horas/semana/módulo.

documentação e meios de estudo
Cada formando terá acesso à documentação do módulo, com excepção do livro obrigatório.
A documentação e meios de estudo são disponibilizados no Moodle, e são compostos por:
- planificação do módulo;
- guia de estudo;
- calendário de execução dos trabalhos práticos;
- grupo de discussão;
- referências a materiais de estudo e ferramentas de trabalho disponíveis na internet, etc.

inscrições
Para se inscrever no módulo pretendido, deverá preencher a ficha de inscrição disponibilizada
no final da página do módulo. A inscrição só é válida quando o formando efectua o pagamento
do módulo pretendido, por um dos seguintes modos:
- transferência bancária NIB 003300000000164939681 (MILLENNIUM BCP balcão de Aveiro);
- cheque (correio ou instalações da Unave);
- pagamentos internacionais:
  IBAN:PT 50.0033.0000.00001649396.81
  SWIFT/BIC: BCOM PTPL 
- Contribuinte: 501 935 550

número mínimo de inscrições
Os módulos de eLearning estão sujeitos a um número mínimo de inscrições para decorrerem.

preço de inscrição
Preço base que corresponde à tutoria e à documentação disponível no Moodle:
175,00 € para os módulos com a duração de um mês;
275,00 € para os módulos com a duração de dois meses.
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custos adicionais
Caso obtenha o livro obrigatório do módulo através da Unave, o custo do livro será acrescentado 
ao custo de inscrição. O livro poderá ser levantado pessoalmente nas instalações da Unave, ou ser 
enviado por correio, ficando a cargo do formando as despesas relativas ao porte de envio.

descontos
Caso a mesma empresa/ instituição faça simultaneamente três ou mais inscrições num curso 
beneficiará de um desconto de 15%.

venda a dinheiro (recibo)
Após boa cobrança, é emitida pela Unave a venda a dinheiro relativa ao pagamento do módulo

certificado
No final do módulo, caso obtenha aproveitamento, receberá um certificado emitido pela unave onde 
consta a avaliação relativa ao seu desempenho, de suficiente a excelente (numa escala de 1 a 10):
- suficiente de 5 a 6,4 valores;
- bom de 6,5 a 7, 9 valores;
- muito bom de 8 a 8,9 valores;
- excelente de 9 a 10 valores.
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Percursos Formativos

Programação para a WEB
Estes percursos  indicativos destinam-se a todos os que se querem iniciar na programação ou que 
pretendam actualizar o seu nível de conhecimentos como programadores para a web. Pretende-se 
que após a realização dos módulos, os formandos adquiram competências que vão desde a lógica
da programação e algoritmização até ao desenvolvimento de sites dinâmicos para a internet, através 
da utilização das tecnologias mais recentes e componentes avançadas. Dada a dificuldade de quem 
se inicia na escolha das linguagens de programação, são propostos alguns percursos que variam 
com os objectivos do trabalho a realizar:

Percurso 1–Web developer (graphical animation)
Aprofundar a componente animação gráfica
- internet&web;
- introdução ao multimédia;
- interfaces multimédia;
- elaboração de guiões multimédia;
- edição digital de imagem–Adobe Photoshop CS4;
- programação HTML e CSS;
- animação interactiva para a internet–Adobe Flash;
- introdução à programação com Action Script; 
- actionScript 3.0;
- introdução ao Flex.

Percurso 2–Web developer (programming languages)
Aprofundar a componente de programação 
(para jogos e aplicações Web com páginas dinâmicas e bases de dados)
- internet&web;
- introdução ao multimédia;
- interfaces multimédia;
- elaboração de guiões multimédia;
- programação HTML e CSS;
- programação javascript;
- introdução ao desenvolvimento de Web-Applications com PHP e MySql.

Percurso 3 – Web developer (full)
- internet&web;
- introdução ao multimédia;
- interfaces multimédia;
- edição digital de imagem–Adobe Photoshop CS4;
- desenho vectorial–Macromedia Freehand/Adobe Illustrator;
- modelação e animação 3D–Autodesk 3ds Max/Blender;
- animação gráfica nível I–Adobe After Effects;
- edição digital de áudio e vídeo–Adobe Premiere;
- elaboração de guiões multimédia;
- programação HTML e CSS; 
- programação JavaScript;
- animação interactiva para a internet–Adobe Flash;
- introdução à programação com Action Script;
- actionScript 3.0;
- introdução ao desenvolvimento de Web-Applications com PHP e MySql;
- introdução ao C#;
- introdução ao Flex;
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Percursos Formativos 

Aplicações de edição multimédia
Este percurso indicativo destina-se a todos os que pretendam criar conteúdos multimédia, utilizando
as tecnologias mais recentes e sem necessidade de recorrer a linguagens de programação.

Percurso–Web designer
Aprofundar a componente gráfica (sem programação)

- internet&web;
- introdução ao multimédia;
- interfaces multimédia;
- edição digital de imagem–Adobe Photoshop CS4;
- desenho vectorial–Macromedia Freehand/Adobe Illustrator;
- modelação e animação 3D–Autodesk 3ds Max/Blender;
- animação gráfica nível I–Adobe After Effects;
- edição digital de áudio e vídeo–Adobe Premiere;
- animação interactiva para a internet–Adobe Flash;
- paginação e publicação–Adobe Indesign CS4;
- elaboração de guiões multimédia.
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