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1 Introdução 

Com o intuito de fornecer um apoio eficaz a estudantes em risco de abandono, a equipa do 

projeto SUnStAR (Supporting University Students at Risk of Dropping Out) decidiu criar uma 

plataforma de autoaprendizagem online, a qual engloba seis módulos que ajudam os estudantes a 

adquirir conhecimentos e competências relevantes ao nível de domínios importantes para a vida 

académica. Cinco dos módulos abordam os seguintes domínios, nos quais os estudantes podem 

experienciar diversas dificuldades que os tornam vulneráveis e os colocam em risco de abandono: 

Motivação, Resiliência Académica, Aprendizagem Autorregulada, Redes Sociais e Cooperação e 

Gestão Pessoal da Carreira. 

O sexto módulo, chamado E Se?, é dirigido a estudantes que já tomaram a decisão de abandonar 

os estudos universitários ou deixar de frequentar o seu programa de estudos, e que podem precisar 

de ajuda para superar emoções negativas e para se prepararem para explorar outras opções e fazer 

outras escolhas em relação à sua carreira e formação. O desenvolvimento de uma plataforma de 

aprendizagem para estudantes em risco de abandono vai ao encontro do enfoque da União Europeia 

(Comissão Europeia, 2011) em criar um contexto educacional que permita que um mínimo de 40% da 

geração jovem conclua o ensino superior. Não obstante serem, mais adiante, discutidas todas as 

vantagens da aprendizagem online com mais detalhe, mencionaremos aqui uma razão mais geral para 

a escolha desta abordagem. Concretamente, diversos estudos têm demonstrado que os jovens 

utilizam frequentemente computadores, tablets e telemóveis, e que esses equipamentos se tornaram 

uma parte integrante da vida quotidiana dos jovens (Kubiszewski, Fontaine, Rusch, & Hazouard, 2013; 

Romer, Bagdasarov, & More, 2013; Twenge, Martin, & Spitzberg, 2018; Van den Eijnden, Meerkerk, 

Vermulst, Spijkerman, & Engels, 2008). Para além da referida familiaridade com os dispositivos 

eletrónicos, alguns estudos referem uma maior motivação para a aprendizagem associada a 

processos de aprendizagem baseados em tecnologias digitais (e.g. Maynard & Cheyne, 2005). Do 

mesmo modo, o uso de recursos digitais na educação é um fenómeno que tem aumentado 

drasticamente (OCDE, 2016), sendo precisamente o ensino superior o nível académico aquele em que 

o e-Learning está mais presente (Chow & Shi, 2014; Sharpe & Benfield, 2005). 

De acordo com Burns (2011), a principal tarefa ao criar um curso de aprendizagem é desenvolver 

um programa de ensino e aprendizagem eficiente, que o autor define como um extenso conceito que 

relaciona as necessidades dos estudantes, conteúdos adequados e o uso de ferramentas tecnológicas 

específicas, com a finalidade de orientar os estudantes em direção a objetivos educacionais 

específicos. Burns (2011) realça que a programação e o desenho de atividades de aprendizagem é 
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particularmente relevante em situações de ensino à distância, uma vez que a aprendizagem dos 

estudantes é quase exclusivamente mediada através do uso da tecnologia. Consequentemente, o 

autor fornece recomendações muito detalhadas e específicas para alcançar o desenvolvimento de 

uma programação bem-sucedida. Aqui, destacaremos alguns deles, que decidimos adotar ao 

construir a presente plataforma de autoaprendizagem. Burns (2011) afirma que o desenho de 

atividades de aprendizagem deve atender às necessidades de estudantes adultos, o que significa que 

estes devem ser tratados com respeito e reconhecimento, e que as suas experiências anteriores e os 

seus diversos estilos de aprendizagem devem ser integrados no programa. Além disso, os programas 

que sejam desenhados devem abordar desafios da vida real e permitir que os estudantes reflitam e 

analisem o seu próprio comportamento e experiências, neste caso, ao longo de seis módulos. Este 

aspeto é precisamente o que se procurou ter em mente quando visámos abordar diversos problemas 

que os estudantes poderiam enfrentar na sua vida académica. Como já mencionado, procurámos 

respeitar as diferenças dos estudantes e apoiá-los no processo de reflexão acerca das dificuldades 

que possam ter de enfrentar, mas também orientá-los para a construção de estratégias que lhes 

permitam chegar a uma solução. Burns (2011) enfatiza que a operacionalização dos princípios 

mencionados exige que sejam esclarecidas as expectativas e metas de aprendizagem que devem ser 

alcançadas através das atividades significativas para os utilizadores. Procurámos integrar também 

este princípio na nossa plataforma de autoaprendizagem, pelo que as metas que os utilizadores 

devem atingir quando concluem o processo de aprendizagem dos vários módulos são explicitadas no 

início de cada módulo. Burns também afirma que é importante diversificar o ensino-aprendizagem, 

através de diferentes atividades e tarefas, assim como tendo a preocupação que os estudantes 

interajam com o conteúdo de várias formas, envolvendo uma grande diversidade de processos 

cognitivos. Além disso, a presente plataforma de autoaprendizagem baseia-se no modelo triangular 

de e-Learning de Dabbagh (2005), que inclui uma componente pedagógica baseada em princípios de 

aprendizagem ativa. Burns (2011) também afirma que é viável recorrer a recursos multimédia, como 

uma das grandes vantagens das TI, para aprimorar a aprendizagem, influenciando a motivação dos 

utilizadores de diversas maneiras. Burns resume o modo como diversos recursos digitais podem ser 

explorados de modo eficaz. Segundo o autor, as informações de texto devem orientar o utilizador em 

determinadas etapas do processo de aprendizagem. Animações, simulações e outros estímulos 

visuais melhoram a compreensão dos conceitos e das suas relações por parte dos estudantes. Os 

vídeos são ferramentas úteis que podem agir como modelo para procedimentos, competências e 

comportamentos que se pretendam desenvolver nos estudantes. As imagens são particularmente 

significativas, porque podem dar suporte ao ensino e à compreensão verbal em estudantes com 



 Manual da plataforma de autoaprendizagem online 

 

 

THIS PROJECT HAS BEEN FUNDED WITH SUPPORT FROM THE EUROPEAN COMMISSION UNDER THE ERASMUS+  PROGRAMME. THIS PUBLICATION [COMMUNICATION] REFLECTS 
THE VIEWS ONLY OF THE AUTHOR, AND THE COMMISSION CANNOT BE HELD RESPONSIBLE FOR ANY USE WHICH MAY BE MADE OFTHE INFORMATION CONTAINED THEREIN 

PROJECT NUMBER: 2017-1-PT01-KA203-035840 4 

 

dificuldades de leitura. Uma componente áudio pode ser útil para pessoas com problemas de leitura e 

visão. Também é recomendável o uso de várias cores, já que estas podem transmitir mensagens 

diferentes e melhorar a memorização. Todas estas recomendações foram seguidas no processo de 

criação dos conteúdos de aprendizagem que foram incluídos nos seis módulos da nossa plataforma. 

Outra característica importante da programação eficiente é a sua flexibilidade, que é um dos grandes 

pontos fortes da aprendizagem digital. Burns (2011) defende que o desenho da aprendizagem deve ir 

ao encontro das preferências, horários e opções de conectividade de diversos utilizadores, devendo 

também estimular as suas várias competências, oferecendo uma ampla variedade de atividades. Tal 

implica que, ao construir um contexto de aprendizagem, é importante ser realista em relação ao 

tempo, local e tecnologia disponível, e oferecer uma interface simples e intuitiva, 

independentemente da complexidade do conteúdo da aprendizagem. Além disso, Burns (2011) realça 

que os cursos à distância devem ser acessíveis a todos os estudantes, o que significa que o desenho 

do ensino e da aprendizagem é universal, devendo cobrir as necessidades de diversos estudantes e 

aplicar diferentes abordagens de aprendizagem. Deste modo, ao projetar a interface da plataforma e 

as várias atividades, teve-se em mente que elas deveriam ser adequadas não apenas para o uso em 

computadores, mas também em tablets e smartphones. Os smartphones são particularmente 

importantes porque, conforme referido por Burns, funcionam quase como mini-computadores. Os 

utilizadores estão familiarizados com eles e recorrem frequentemente às suas múltiplas funções. Os 

telemóveis são especialmente úteis quando o utilizador se encontra numa área com pouco acesso à 

internet, para que possa ter acesso aos conteúdos através de redes móveis, já que os smartphones 

têm uma melhor cobertura de rede, oferecendo uma conexão fiável à Internet (Burns, 2011). 
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2 Ligação da FAR com a Plataforma de AutoAprendizagem Online 

O primeiro passo para fazer a ligação da Ferramenta de Autorreflexão (FAR) à plataforma de 

autoaprendizagem online foi reduzir as 26 medidas da FAR a um conjunto de 5 clusters. A Figura 1 

descreve os grupos que emergiram dessa agregação: A Minha Perspetiva Sobre a Universidade, 

Conviver com os Outros, Motivação, Ser Estudante e Desenvolvimento de Carreira. O passo seguinte 

foi ligar o grupo de clusters aos cinco módulos de autoaprendizagem. 

Conforme se pode ver na figura 1, todos os clusters estão vinculados aos módulos, com dois 

destes módulos (Motivação e Ser Estudante) a estabelecer um número maior de relações, o que 

sugere a sua relevância como módulos principais desta formação. A preocupação em ligar a FAR ao 

curso online, através dos clusters, refletiu-se no desenho dos conteúdos, atividades e tarefas que 

foram incluídas nos módulos. 

 

Fig. 1 – Ligação da FAR com a Plataforma de AutoAprendizagem Online 
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3 Módulos – domínios abordados na plataforma de 

autoaprendizagem online 

Nesta secção, elaboraremos brevemente os fundamentos teóricos dos seis módulos construídos 

na plataforma de aprendizagem online, os seus objetivos didáticos e o modo como eles estão 

relacionados com a FAR, tendo como objetivo detetar os estudantes em risco de abandono e 

direcioná-los para os módulos correspondentes na plataforma. Também realizaremos uma breve 

referência ao conteúdo de cada módulo. No final de cada módulo, existe uma secção dedicada à 

avaliação que os estudantes realizam das suas experiências, após a conclusão de cada módulo 

específico. 

 

3.1 Módulo 1: Motivação 

A motivação para a realização tem surgido consistentemente associada ao envolvimento e 

empenho do estudante, à conclusão dos estudos e ao sucesso académico (Heublein, 2014; 

Richardson, Abraham, & Bond, 2012; Robins, Lauver, Davis, Langley, & Carstrom 2004; Tinto, 1993; 

Van Bragt, Bakx, Bergen, & Croon, 2011). Por outro lado, é provável que a vulnerabilidade 

motivacional e crenças motivacionais desadequadas resultem na intenção dos estudantes de 

abandonar os estudos, ou no abandono efetivo da universidade (Ruthig, Perry, Hladkyj, Pekrun, 

Clifton, & Chipperfield, 2008; Richardson et al., 2012; Robins et al., 2004; Troelsen & Laursen, 2014; 

Van Bragt et al., 2011). Diversas crenças motivacionais têm sido consideradas relevantes pelo seu 

papel no processo de adaptação e no desempenho académico dos estudantes universitários 

(Hulleman, Barron, Kosovich, & Lazowski, 2014; Hulleman, Godes, Hendricks, & Harackiewich, 2010; 

Robbins et al., 2004; Troelsen & Laursen, 2014). Estas crenças incluem a motivação intrínseca e 

extrínseca, os objetivos de mestria, o valor subjetivo da tarefa (valor intrínseco / utilidade / valor de 

realização vs. custo), crenças sobre controlo e eficácia pessoal, atribuições causais, etc. De modo 

resumido, estudantes com motivação intrínseca e orientados para a mestria, estudantes com crenças 

de competência elevadas e atribuições causais adaptativas (locus de controlo interno, atribuições de 

sucesso e insucesso instáveis e maleáveis) e estudantes que valorizem a aprendizagem académica 

têm menor probabilidade de insucesso ou de abandonar a universidade. Evidências científicas 

(Robbins et al., 2004) relacionadas com a Teoria de Expectativa-Valor-Custo da motivação 

demonstraram que o valor de realização (Eccles & Roeser 2009; Eccles & Wigfield, 2002; Wigfield & 

Eccles, 2000) surgiu como um dos preditores mais fortes do desempenho dos estudantes, juntamente 
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com o valor de utilidade. Inversamente, a ambivalência em relação aos estudos veio predizer 

negativamente a continuidade dos estudos, e positivamente o risco de abandono (Van Bragt et al., 

2011). Adicionalmente, crenças de competência e o valor atribuído às escolhas de áreas STEM 

(Science, Technology, Engineering and Mathematics) na universidade predizem a continuação dos 

estudos (Perez, Cromley ,& Kaplan, 2014). 

Recentemente, a motivação para a realização tem surgido associada a emoções de realização 

positivas e negativas, como o prazer, a ansiedade e o aborrecimento experienciados em contextos 

académicos (Pekrun & Stephens, 2010; Respondek, Seufert, Stupnisky, & Nett, 2017). A investigação 

tem indicado que emoções positivas face aos estudos universitários contribuem para uma melhor 

adaptação dos estudantes ao ensino superior, enquanto que as emoções negativas têm uma maior 

probabilidade de estar associadas à intenção de abandono e ao abandono efetivo de um curso 

universitário (Ruthig, Haynes, Stupnisky, & Perry, 2008; Respondek, Seufert, Stupnisky, & Nett, 2017). 

Os aspetos acima mencionados sugerem, assim, que qualquer tentativa de facilitar a adaptação dos 

estudantes ao ensino superior e de prevenir as intenções de abandono escolar ao nível universitário 

deve tomar em consideração o desenvolvimento motivacional e o bem-estar emocional dos 

estudantes, que surgem como fatores relevantes para os seus estudos. Com base em teorias de 

referência na área da motivação (i.e., Teoria de Expectativa-Valor-Custo, Teoria da Autodeterminação, 

Teoria do Controlo-Valor das Emoções de Realização), este módulo constituirá uma intervenção 

integrativa curta ao nível da motivação (e.g., Hecht, Priniski, & Harackiewicz, 2019; Hulleman, et al., 

2014; Hulleman & Barron, 2016; Hulleman et al., 2010; Jamieson, Mendes, Blackstock, & Schmader, 

2010; Lazowski & Hulleman, 2015; Martin, 2008). Especificamente, este módulo terá como objetivo 

consciencializar os estudantes para as suas crenças motivacionais e emoções académicas, 

desenvolvendo a sua motivação e o seu funcionamento emocional, no que diz respeito à sua relação 

aos estudos, facilitando, assim, a aprendizagem e o desempenho dos estudantes, além de os 

capacitar para enfrentar os desafios associados ao desempenho académico, à conclusão dos estudos 

e ao abandono da universidade. Os conteúdos de aprendizagem deste módulo terão como principal 

foco a motivação do aluno (intrínseca, extrínseca), crenças e valores acerca da aprendizagem que têm 

apresentado uma componente motivacional (certezas sobre os estudos, desenvolvimento pessoal, 

autoeficácia e expectativas de sucesso, interesse, utilidade, valor de realização, custos), assim como 

as emoções de realização (tanto positivas como negativas) associadas à vida académica. 

Como em todos os módulos do SUnStAR, o módulo 'Motivação' abordará as crenças 

motivacionais e as emoções académicas dos estudantes com base nas suas respostas às respetivas 

escalas da FAR. Especificamente, no agrupamento de escalas da FAR “A Minha Universidade e Eu”, as 
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seguintes escalas serão direcionadas para este módulo de aprendizagem: “Importância dos Meus 

Estudos”, “Identificação com os Meus Estudos Universitários”, “Emoções Positivas”, “Emoções 

Negativas”, “Desenvolvimento Pessoal” e “Perspetivas de Carreira”. No agrupamento “Os Meus 

Estudos e Eu”, as seguintes escalas surgem como relevantes: “Motivação Intrínseca”, “Motivação 

Extrínseca”, “Autoeficácia”, “Relevância da Aplicação Prática”, “Certeza sobre Estudos Escolhidos” e 

“Tempo, Esforço e Stress”. 

De acordo com os objetivos do módulo mencionadas anteriormente, foram criadas duas 

unidades de aprendizagem como partes integrantes deste módulo: a primeira é dedicada à motivação 

e a segunda aborda emoções relevantes em contexto académico. De modo semelhante ao que ocorre 

nos restantes módulos, dois avatares, na forma de duas personagens (uma masculina e uma 

feminina) animadas, Oli e Ema, foram usados para apresentar o conteúdo e os objetivos do módulo 

aos estudantes. A unidade da motivação inicia-se com o Oli a dizer aos estudantes o que eles podem 

esperar alcançar ao realizar os conteúdos do módulo. Deste modo, são apresentados aos estudantes 

o conceito de motivação para a realização e alguns resultados de investigações relevantes, que 

demonstram a sua importância da motivação para o sucesso académico. De seguida, os estudantes 

são convidados a realizar um exercício no qual são apresentadas várias noções importantes 

relacionadas com o conceito de motivação para a realização. Além disso, os estudantes são 

informados das características que distinguem a motivação intrínseca e extrínseca, e os papéis que 

estas desempenham no contexto académico. Dentro desta unidade, os estudantes têm a 

oportunidade de escrever um ensaio acerca das suas experiências académicas que se relacionam com 

crenças de motivação específicas, recebendo depois um feedback sobre o papel dessas crenças no 

seu processo de estudo. É importante realçar que todas as redações que os estudantes escrevem ao 

longo dos diversos módulos podem ser guardadas e impressas, podendo servir como materiais que 

poderão depois ser mostrados a um terapeuta, orientador ou outro serviço/pessoa que esteja 

encarregue ou disposta a prestar um acompanhamento aos estudantes. 

A unidade referente às emoções académicas começa com a Ema, que orienta os utilizadores em 

direção aos objetivos e propósitos deste módulo. São realçadas as emoções positivas e negativas mais 

importantes para o processo de aprendizagem e que surgem associadas a contextos académicos mais 

amplos. Seguidamente, são apresentadas histórias curtas que descrevem os exemplos de experiências 

de quatro estudantes – os estudantes devem, depois, identificar várias emoções associadas a cada 

uma das histórias. Na tarefa seguinte, os estudantes  devem selecionar duas emoções que surjam 

mais intensamente associadas à sua vida académica, de modo a refletir sobre as suas experiências. 

Assim que os estudantes concluem as tarefas mencionadas, é-lhes fornecido um feedback que explica 
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os efeitos particulares de diversas emoções positivas e negativas em diferentes situações académicas 

(aprendizagem, aprovação em exames, prazos de tarefas...). É importante mencionar aqui que um 

feedback rápido e significativo, que se relacione diretamente com as atividades que os estudantes 

realizaram anteriormente, é um fator importante para uma aprendizagem eficiente (Orrell, 2006). 

Além disso, uma vez que o feedback imediato é frequentemente mencionado como uma das grandes 

vantagens do e-Learning (Burns, 2011; Ivić, 2019), na nossa plataforma, procurou-se que o feedback 

acompanhasse cada atividade realizada (tarefa, ensaio, pergunta, teste,...). No final da Unidade 2, os 

estudantes têm a oportunidade de aplicar tudo o que aprenderam neste módulo e de aconselhar dois 

dos estudantes que lhes foram apresentados anteriormente. O Módulo 1 termina com a avaliação dos 

estudantes acerca das suas experiências após a conclusão deste módulo. Esta componente final está 

também contemplada nos restantes módulos desta plataforma de autoaprendizagem online. 

   

3.2 Módulo 2: Resiliência 

Ao ingressar na universidade, os estudantes podem deparar-se pela primeira vez com diversas 

situações exigentes; deste modo, competências de regulação emocional que lhes permitam 

responder de forma adaptativa a experiências anteriormente avaliadas como perturbadoras ou 

stressantes são de extrema importância para estes jovens adultos. 

Saber mais sobre as fontes de resiliência de um aluno, como competências adaptativas de 

regulação emocional, assim como acerca do modo como estas podem influenciar aspetos positivos e 

negativos da adaptação do aluno durante períodos de stress, desempenhará um papel importante 

para apoiar os jovens adultos que estão a passar por uma grande transição de vida, no início da 

faculdade. Tem sido sugerido que a resiliência desempenha um papel relevante enquanto fator 

protetor de eventos de adversidade, predizendo, também, o sucesso académico (Munro & Pooley, 

2009; Parker, Summerfeldt, Hogan, & Majeski, 2004); havendo alguns autores que argumentam que 

lidar com situações adversas envolve fatores como a inteligência emocional e a resiliência (Edward & 

Warelow, 2005). As crenças de autoeficácia elevadas podem ter um impacto positivo nos processos 

motivacionais e ser úteis para que os estudantes consigam ser resilientes perante as adversidades. Ao 

ativar mecanismos afetivos, motivacionais e comportamentais em situações adversas, as crenças de 

autoeficácia podem promover a resiliência, tendo sido teorizado que estas crenças sejam um dos 

componentes da resiliência (Rutter, 1987; Werner, 1982). As práticas individuais de regulação 

emocional foram extensivamente abordadas na literatura acerca de como lidar com fatores de stress 

na universidade (Tamir, John, Srivastava, & Gross, 2007), surgindo as competências de regulação 
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emocional diretamente associadas com o bem-estar (Gross, 1998; John & Gross, 2004). Assim, apoiar 

os estudantes a tornarem-se mais resilientes e a recorrer à inteligência emocional como uma 

ferramenta eficiente para a regulação emocional é o principal objetivo deste módulo. 

Especificamente, este módulo pretende ajudar os estudantes a conhecer os seus próprios recursos 

emocionais e as suas crenças académicas, assim como a sua relevância para a adaptação ao ensino 

superior. Como foi afirmado anteriormente, a resiliência é um fator de grande importância em termos 

de resistência e adaptação. Ao desencadear mecanismos afetivos, motivacionais e comportamentais 

em situações adversas, as crenças académicas podem promover a resiliência. A regulação emocional, 

por sua vez, surge como um mediador significativo entre a resiliência e a adaptação académica, e uma 

prática recomendada ao nível da gestão emocional e de estratégias para lidar de modo positivo com 

os problemas consiste em fornecer aos estudantes as estratégias necessárias para gerir as várias 

adversidades da vida universitária e a alcançar o sucesso em ambientes académicos. Fomentar a 

autoeficácia académica (Bandura, 1994; 1997) e a resiliência dos estudantes de ensino superior é, 

assim, um dos objetivos deste módulo, já que dotar os estudantes de competências ao nível da 

regulação emocional e das crenças de autoeficácia pode ajudá-los em diversas atividades ao longo 

das experiências na sua vida universitária. 

Durante o desenvolvimento do módulo, houve uma grande preocupação em ligar as escalas da 

FAR com os conteúdos propostos para a formação – a resiliência académica e a autoeficácia 

académica. A partir da análise do agrupamento de escalas "A Minha Universidade e Eu", foram 

selecionadas as escalas “Eficácia académica” e “Emoções Positivas” e “Emoções Negativas”. Do 

módulo "Os Meus Estudos e Eu", foram selecionadas as escalas "Dúvidas e Preocupações Gerais" e 

"Estabilidade emocional". Além de responderem a estas escalas da FAR, os estudantes receberão um 

feedback e aqueles que surgirem em risco de abandono escolar serão direcionados para uma 

formação específica disponível na plataforma online, ou para uma procura de um suporte mais 

especializado disponibilizado na plataforma pelas instituições que adiram ao SUnStAR. 

O módulo de resiliência está organizado em duas unidades de aprendizagem. A primeira unidade 

de aprendizagem, denominada Resiliência e Crenças Pessoais inicia com a apresentação dos seus 

objetivos principais. Os ficheiros de áudio e vídeo que se seguem descrevem o conceito  de 

autoeficácia e as diversas fontes de autoeficácia, bem como a sua importância para gerir situações 

adversas na vida académica. Seguem-se, depois, alguns exercícios que ajudam os estudantes a 

consolidar o que aprenderam, através de uma atividade de “arrastar e soltar”, de um mini-teste e de 

uma redação, atividades que solicitam que os estudantes reconheçam ou formem estratégias 

produtivas e apropriadas que poderiam aplicar em situações académicas específicas. Conforme foi 
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salientado anteriormente, embora este módulo contenha vários tipos de tarefas, todas elas são 

seguidas de um feedback imediato, conceptualizado como uma informação específica que se 

relaciona diretamente com as respostas fornecidas pelo aluno. O primeiro coloca um enfoque na 

resiliência académica e o segundo na contribuição da resiliência e das crenças pessoais para a 

adaptação à vida académica. À semelhança do que ocorre na unidade anterior, na Resiliência e 

Emoções os utilizadores são familiarizados com os objetivos do módulo, assistindo, logo a seguir, a 

um vídeo acerca de dois estudantes que experienciam emoções positivas e negativas durante os seus 

estudos. Segue-se, depois, um vídeo que explora o conceito de autoconsciência emocional. O vídeo 

seguinte convida os estudantes a imaginar uma situação que poderiam experienciar na sua vida 

universitária e, em seguida, é-lhes solicitado que pensem em determinadas estratégias e que reflitam 

sobre como reagiriam à situação descrita. Com base na sua escolha, os estudantes recebem um 

feedback que avalia as estratégias escolhidas e a sua adequação a um percurso académico eficiente e 

a um bom relacionamento com outros estudantes. É ainda fornecido um feedback adicional na forma 

de um ficheiro de áudio, que contém uma lista de possíveis estratégias eficazes. 

3.3 Módulo 3: Aprendizagem autorregulada   

Götz e colaboradores (2013, p.126) definem a aprendizagem autorregulada como “uma forma de 

adquirir conhecimentos e competências, na qual os estudantes são independentes e motivados. Os 

estudantes escolhem independentemente os seus próprios objetivos e as estratégias de 

aprendizagem que os levarão a alcançar esses objetivos. É através da avaliação da eficácia das 

estratégias de aprendizagem – comparando o estado atual com o estado que se pretende alcançar – 

que a aprendizagem pode ser modificada e melhorada”. Azevedo e colaboradores (2012) afirmam 

que, apesar das diferenças entre as várias definições de aprendizagem autorregulada, os autores 

concordam que este processo implica uma gestão ativa e eficiente das próprias estratégias de 

aprendizagem e uma monitorização dos próprios processos cognitivos. As competências de 

aprendizagem autorregulada englobam uma ampla gama de estratégias cognitivas, metacognitivas e 

motivacionais, como o planeamento, a monitorização, a regulação, a avaliação, a gestão do estudo e 

do tempo, a regulação de esforços, gestão do conflito estudo/lazer e a procura de ajuda, que são 

indicativos de um envolvimento ativo, consciente e intencional do aluno no seu próprio processo de 

aprendizagem, bem como da sua responsabilidade individual pela sua própria aprendizagem. A 

aprendizagem autorregulada possibilita a aprendizagem ao longo da vida e uma adaptação dos 

objetivos pretendidos. Tem sido demonstrado que as abordagens de aprendizagem e o uso de 

estratégias de aprendizagem são preditores importantes do sucesso académico e da persistência nos 
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estudos (Bernardo, Esteban, Fernández, Cervero, Tuero, & Solano, 2016; Boekaerts & Corno, 2005; 

Respondek et al., 2017; Richardson et al., 2012; Zimmerman & Schunk, 2011). Marton e Säljo (1976a, 

1976b) deram início a investigações acerca de abordagens de aprendizagem profundas e superficiais, 

que serviriam de base para a teoria SAL (Student Approach to Learning – Abordagem dos Alunos à 

Aprendizagem), desenvolvida posteriormente por outros autores (Biggs, 1979; Biggs, Kember, & 

Leung, 2001; Entwistle, Hanley, & Hounsell, 1979; Vermunt, 1996). A investigação encontrou, 

principalmente, uma relação negativa entre sucesso académico e um estilo de aprendizagem 

superficial, e uma correlação positiva do sucesso académico com uma abordagem ao estudo mais 

profunda (Lazarević & Trebješanin, 2013). Também tem sido indicado que os estudantes com um 

estilo de aprendizagem sensorial estão mais conscientes de sua própria motivação e têm mais 

certezas acerca das suas competências e objetivos do que os estudantes que empregam outros 

estilos de aprendizagem, em particular estudantes que tenham um estilo de aprendizagem mais 

intuitivo (Tubić, 2003). Tais resultados implicam que é importante respeitar os diferentes estilos de 

aprendizagem e oferecer oportunidades aos estudantes com vários estilos de aprendizagem, 

conforme sugerido anteriormente por referências teóricas do e-Learning. 

Tendo em consideração todos os aspetos relevantes abordados acima, respeitantes à 

aprendizagem autorregulada e às abordagens de aprendizagem, torna-se claro que o principal 

objetivo deste módulo é fornecer apoios aos estudantes em risco de abandono, ao nível dos domínios 

da metacognição, da autorregulação e das estratégias de aprendizagem. Respetivamente, este 

módulo abordará a capacidade dos estudantes de se autorregularem e monitorizarem os seus 

próprios processos e estratégias de aprendizagem e concentração. Assim, as correspondentes escalas 

da Ferramenta de Autorreflexão (FAR) foram tidas em consideração. A regulação da aprendizagem, a 

monitorização dos processos de aprendizagem, as estratégias de aprendizagem e a concentração 

estão relacionados com a autoconsciência, a autorreflexão e a capacidade de autorregulação. Deste 

modo, um aluno será direcionado para este módulo da plataforma de aprendizagem caso apresente 

pontuações baixas nas seguintes escalas do agrupamento da FAR “Os Meus Estudos e Eu”: 

“Estratégias de Aprendizagem”, “Concentração e Aprendizagem”, “Autodisciplina” e “Auto-

organização”. 

O módulo de aprendizagem autorregulada começa com uma atividade introdutória que convida 

os estudantes a escolher itens que melhor descrevem os seus hábitos de aprendizagem, levando, 

desta forma, a uma reflexão acerca das suas estratégias de aprendizagem. Esta atividade é seguida 

por uma apresentação dos objetivos do módulo. A seguir é apresentado um vídeo que descreve o 

caso de um estudante que teve problemas específicos ao nível da aprendizagem. Solicita-se aos 
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utilizadores da plataforma que definam os problemas do aluno no vídeo, tendo os estudantes a 

oportunidade de comparar a sua definição dos problemas com algumas definições fornecidas como 

feedback da tarefa. Na tarefa seguinte, os utilizadores devem aconselhar o aluno com problemas de 

aprendizagem cujo caso foi apresentado anteriormente; os estudantes podem, novamente, comparar 

as respostas que forneceram com algumas estratégias sugeridas na plataforma, orientadas para a 

procura de ajuda, para a organização e para a gestão de tempo. Como já foi mencionado acima, este 

módulo relembrará os utilizadores da possibilidade de imprimirem as suas respostas e de as usar 

como materiais para trabalhar posteriormente, sozinhos ou com o apoio de alguém. Depois de 

abordados problemas ao nível da gestão de tempo, outros tipos de problemas de aprendizagem são 

realçados, nomeadamente, dificuldades de concentração e de se focar nas ideias principais de um 

conteúdo de aprendizagem. É sugerida uma lista de estratégias para aumentar a concentração e o 

foco, e os estudantes são incentivados a identificar as estratégias de aprendizagem mais adequadas e 

ajustadas às suas necessidades e preferências. As duas tarefas no âmbito deste módulo foram 

pensadas no sentido de levar os estudantes a exercitar e a melhorar as suas competências 

metacognitivas e de autorregulação. No final do módulo de aprendizagem autorregulada, os 

estudantes devem refletir sobre tudo o que aprenderam ao concluir atividades diferentes. 

 

3.4 Módulo 4: Redes Sociais e Cooperação 

Muitos autores confirmaram que boas conexões sociais dentro da universidade diminuem o risco 

de abandono dos estudos ao nível do ensino superior (Heublein, 2014; Roberts, 2018; Tinto, 1975). 

Tendo em conta que as relações entre pares e as relações professor-aluno representam as interações 

mais prevalentes em contexto académico, optámos por desenvolver um módulo que se concentre 

nesses dois aspetos. 

Um bom relacionamento com os colegas é percebido como um fator relevante associado a um 

menor risco de desistência dos estudos, a uma maior satisfação, a uma melhor adaptação e 

integração na universidade, bem como a um melhor o desempenho académico (Collings, Swenson, 

Nordstrom, & Hiester, 2008; Sanchez, Bauer, & Paronto, 2006; Swenson, Nordstrom, & Hiester, 2008; 

Tinto, 1975). Alguns autores têm apontado várias interações entre pares que apoiam o estudo. A 

tutoria entre pares, enquanto tipo formal de relacionamento entre pares, tem efeitos positivos na 

integração na universidade e diminui a probabilidade de abandono (Collings, Swanson, Nordstrom, & 

Hiester, 2008; Pearson, 2012). O paradigma de ensino centrado no aluno no Ensino Superior realça a 
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importância de envolver os estudantes em processos de aprendizagem cooperada durante as aulas, 

para que melhor compreendam os diferentes fenómenos académicos e para aumentar o seu 

desempenho académico (Bilgin, 2009; Bruffee, 1993; Hilsdon, 2014). Os contactos informais dos 

estudantes e a interação num grupo são fundamentais para a integração social e académica dos 

estudantes, já que estes contactos fornecem um apoio e incentivo e influenciam os estudantes a 

participar mais ativamente na vida académica (Dennis, Phinney, & Chuateco, 2005; Tinto, 1997, 

Venuleo, Mossi, & Salvatore, 2016; Wilcox, Winn, & Fyvie-Gauld, 2005). 

Um vasto corpo de investigação tem demonstrado que a qualidade e a frequência da relação 

professor-aluno estão associadas à adaptação dos estudantes no período inicial dos seus estudos 

(Pascarella & Terenzini, 2005; Wilcox, Winn, & Fyvie-Gauld, 2005), a um melhor desempenho 

académico e ao desenvolvimento de competências( Yorke & Thomas, 2003), ao envolvimento e 

motivação dos estudantes (Lundberg & Schreiner, 2004; Strauss & Volkwein, 2004; Zepke & Leach, 

2010), à satisfação com os estudos (Creasey, Jarvis, & Knapcik. 2009; Calvo, Markauskaite, & Trigwell, 

2010; Dobransky & Frymier 2004; Trigwell, 2005) e à decisão de abandonar ou concluir os estudos 

universitários (Hagenauer & Volet, 2014; Tinto, 1975; Wilcox, Winn, & Fyvie-Gauld, 2005). Diversos 

autores distinguem contactos formais (académicos) e informais (casuais) entre estudantes e 

professores (Essays, 2018; Hoffman, 2014). As interações formais ocorrem nas salas de aula, 

enquanto que as informais podem ocorrer dentro do ambiente instrucional (e.g., horário de 

atendimento dos professores, projetos de investigação) ou fora (e.g., debates ou conversas informais, 

comunicação por via digital: e-mail e redes sociais). Ao criar este módulo, tentamos consciencializar 

os estudantes para a existência de vários modos de comunicação e ajudá-los a participar nos mesmos. 

O objetivo do módulo de Redes Sociais e Cooperação é fornecer uma formação online a 

estudantes cujas pontuações nas escalas na FAR sugiram que possam não ter um relacionamento 

satisfatório com outros estudantes e/ou com os seus professores. Estes resultados são obtidos a 

partir dos seguintes agrupamentos de escalas da FAR: "A Minha Universidade e Eu" - "Contato 

Positivo com os Professores", "Contato Negativo com os Professores", "Relações Sociais e Cooperação 

entre Alunos", "Procura de Ajuda". 

O módulo Redes Sociais e Cooperação consiste em duas unidades de aprendizagem, que cobrem 

as relações de estudantes com colegas e as relações com professores. O módulo começa com uma 

introdução aos objetivos e conteúdos do módulo. A primeira unidade realça a importância e os 

potenciais benefícios dos relacionamentos entre pares, em diferentes aspetos da vida académica. 

Tendo em consideração o interesse dos estudantes pelas redes sociais, esta unidade visa enfatizar a 

importância das mesmas para a vida académica. Consequentemente, foi criado um pequeno filme, 
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onde são sugeridos diferentes modos através dos quais as redes sociais poderiam ser usadas de 

forma eficiente para estabelecer conexões e partilhar informações sobre a universidade com os 

colegas. A comunicação é um dos tópicos abordados nesta unidade, sendo fornecidos conselhos 

sobre competências necessárias para uma comunicação bem-sucedida. De seguida, os estudantes são 

convidados a resolver um pequeno teste – os resultados dos estudantes neste teste e o feedback 

fornecido na plataforma apresentam aos estudantes as suas principais estratégias de comunicação e 

maneiras de as melhorar. O trabalho de grupo e a aprendizagem cooperada aparecem como outra 

questão importante. Os estudantes podem assistir a um vídeo e ver uma fotografia da equipa do 

projeto ATLAS, que ilustram a importância de trabalhar em equipa, no contexto académico e na vida 

profissional futura. É-lhes sugerido que preencham um questionário relacionado com o trabalho em 

equipa, para que possam descobrir que dificuldades podem vir a enfrentar num grupo e como 

superá-las. A segunda unidade de aprendizagem tem início com uma breve introdução que destaca a 

importância de um bom relacionamento com os professores para o sucesso nos estudos. É 

apresentada uma imagem de uma turma, que ilustra o comportamento de diferentes estudantes. Os 

estudantes são incentivados a pensar acerca de como o professor perceciona cada um dos estudantes 

da imagem e como se sente em relação a eles. Os estudantes podem clicar na imagem de cada 

professor e estudante, de modo a confirmar as hipóteses que colocaram. Procurar ajuda é uma 

competência de grande relevância no contexto académico e, com um pequeno filme, tentamos 

incentivar os estudantes a pedir ajuda aos professores para resolver problemas específicos. O objetivo 

é o de incentivar os estudantes  a serem proactivos no contexto académico mais formal, recordando-

os da importância de participarem nas várias atividades na sala de aula (colocando questões, 

participando nas discussões, ouvindo ativamente, realizando as tarefas e exercícios que são 

propostos), e levando-os a refletir sobre as potenciais mais-valias desse mesmo envolvimento, através 

de uma pequeno ensaio. Seguidamente, o avatar fornece um feedback para que os estudantes 

possam facilmente verificar os seus ensaios. São também ilustrados num vídeo diversos tipos de 

interação que podem ocorrer fora da aula com professores e as suas vantagens. Pretendia instruir-se 

os estudantes a usar de modo mais eficiente e significativo a comunicação com professores através 

de e-mail, apresentando-lhes exemplos de e-mails típicos de estudantes, que contêm diferentes tipos 

de erros. Assim, é proposto aos estudantes que identifiquem e carreguem num conteúdo específico 

dos emails que consideram problemático. O clique é seguido por um feedback, que explica porque é 

que esse conteúdo não é apropriado e como poderia ser reformulado. Os atendimentos e a 

participação dos estudantes em projetos científicos, em conjunto com os professores, são outros dois 

tipos de interações fora da sala de aula que são salientados nesta unidade. Os estudantes podem 
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realizar uma tarefa onde lhes é pedido que avaliem as razões dadas para ir a um atendimento, 

recebendo um feedback imediato acerca dos motivos certos e errados para o fazer. No final desta 

unidade, os estudantes são incentivados a tentar participar num projeto de investigação científica de 

um dos seus professores, de acordo com seus próprios interesses e competências académicas. 

 

3.5 Módulo 5: Gestão Pessoal da Carreira 

A Gestão Pessoal da Carreira (GPC) é um modo de funcionamento que envolve a vontade e 

capacidade para definir objetivos de carreira e vida pessoal de curto e longo prazo, a exploração das 

próprias qualidades e das oportunidades do contexto, a tradução de intenções em ações e a avaliação 

dos resultados de opções e comportamentos pessoais, com consequências em futuras escolhas e 

objetivos na vida profissional (Taveira & Rodriguez, 2010). A GPC é, portanto, uma meta-competência, 

que se engloba uma série de competências que fornecem maneiras sistemáticas de os indivíduos 

recolherem e processarem informações pessoais, educacionais e ocupacionais e tomarem decisões e 

lidarem com as transições. A GPC envolve também o uso efetivo do conhecimento sobre si mesmo e 

o meio em que se está inserido para realizar decisões educacionais e de trabalho, para implementar 

planos de vida profissional, para gerir e desenvolver relações que apoiem as metas e escolhas da vida 

profissional, e para gerir os diversos papéis da vida (Lent & Brown, 2013) . 

A par com o baixo desempenho académico, a baixa satisfação académica e o isolamento social, a 

incerteza na carreira é um dos principais fatores de abandono escolar no ensino superior (Graunke, 

Woosley & Helms, 2006; Hovdhaugen, 2009; Hull-Blanks, Kurpius, Befort, Sollenberger, Nicpon, & 

Huser, 2005 Peterson, 1993; Price, 1993; Tinto, 1993). Os fatores mencionados podem ser 

considerados como consequências da falta de desenvolvimento ou de dificuldades ao nível das 

competências de GPC dos estudantes, pelo que vemos uma necessidade urgente de intervenção nas 

competências de gestão pessoal de carreira no projeto SUnStAR. Nomeadamente, ao apoiar as 

competências de GPC, preparamos os estudantes para compreender e valorizar a formação e o 

trabalho, em termos pessoais e sociais, e para serem capazes de compreender a importância dos 

estudos e os diversos modos de aprender, trabalhar e fazer escolhas de vida no contexto de 

ambientes variáveis, mutáveis e imprevisíveis.  

Especificamente, promover competências a nível da GPC com este módulo pode ajudar os 

estudantes a: (a) usar de modo eficaz competências específicas e utilizar instrumentos e serviços em 

locais e horários que atendam às suas necessidades; (b) identificar oportunidades para o 

desenvolvimento dos seus objetivos e competências de aprendizagem e empregabilidade; (c) 
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compreender que tipo de competências de gestão pessoal de carreira são necessárias para progredir 

na vida académica e laboral; (d) compreender a importância de ser capaz de tomar decisões de 

carreira, gerir mudanças e incertezas, planeando e explorando, e fazendo escolhas de forma mais 

confiante e objetiva. 

Deste modo, após terminarem o modulo de GPC, espera-se que os estudantes: vejam a gestão 

pessoal da carreira como um processo ao longo da vida (em vez de um evento único, como a escolha 

de um trabalho ou emprego), saibam como podem compreender melhor os seus valores, objetivos e 

prioridades, sejam capazes de identificar oportunidades para desenvolver os seus objetivos de 

aprendizagem e competências de empregabilidade, saber que tipo de competências sociais, 

académicas e de gestão de carreira precisam para progredir, sejam capazes de gerir mudanças e 

incertezas, e que conheçam os recursos de gestão de carreira e outros serviços úteis, em locais e 

horários convenientes.  

O módulo de GPC relaciona-se com as dificuldades dos estudantes expressas nas suas respostas 

nos seguintes agrupamentos de escalas do SRT (“Importância dos Meus Estudos”; “Perspetivas de 

Carreira”; “Desenvolvimento Pessoal”; “Conhecimento sobre os Meus Estudos e Sobre Mim”, 

“Certeza dos Estudos Escolhidos”). 

A estrutura deste módulo baseia-se nos casos de dois estudantes que enfrentam vários 

problemas relacionados com a falta de competências de GPC, com os quais acreditamos que os 

estudantes se relacionem facilmente. Os tópicos e as competências que podem ser desenvolvidas 

após a conclusão do módulo são descritos no início do mesmo. A GPC é apresentada como um 

conjunto complexo de competências relevantes para o contexto académico, mas também para a 

transição para a futura vida profissional. Os estudantes são convidados a refletir sobre como podem 

adotar estas competências. Posteriormente, é apresentado o primeiro caso, do Oli, um estudante de 

Sociologia de 22 anos. Na sequência da resposta à FAR, o Oli apercebeu-se que estava desmotivado e 

até ligeiramente deprimido. Através de uma atividade de “arrastar e soltar”, os estudantes são 

incentivados a descobrir o que aconteceu com o Oli e escrever um pequeno ensaio sobre as 

competências que o Oli deveria desenvolver para melhorar as suas capacidades de GPC. Quando 

terminam as atividades anteriores, os estudantes recebem um feedback. Em seguida, é apresentado o 

segundo caso. A Ema é uma estudante de Biologia de 19 anos, com um contexto familiar específico. 

Os seus resultados na FAR mostram que ela tem elevadas aspirações académicas e laborais, mas que 

apresenta uma baixa autoeficácia académica. Os estudantes são novamente convidados a escrever 

um pequeno ensaio sobre as competências de GPC que a Ema precisaria de adquirir. Os estudantes 

recebem novamente um feedback depois de terminarem a tarefa. O módulo termina com um breve 
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resumo das principais competências de GPC, como por exemplo, a iniciativa, a definição de objetivos, 

a exploração de carreira, a tomada de decisão, a experimentação e as competências sociais. 

 

3.6 Módulo 6: E Se? 

A decisão de abandonar os estudos universitários é um evento crítico na vida de um estudante, 

porque inclui, entre outras questões, a perda de um grupo de pares, com quem se esperaria partilhar 

a experiência da transição da adolescência para a idade adulta (Born, Crackau & Thomas, 2008). Por 

isso, decidimos desenvolver o módulo específico dedicado aos estudantes que já tomaram a decisão 

concreta de deixar o seu grupo de pares e seguir um caminho diferente. 

Um evento tão importante na vida de um jovem é potencialmente acompanhado por emoções 

negativas. A teoria da avaliação preconiza que um evento emocional é um processo sequencial no 

qual a avaliação cognitiva ocorre entre a perceção de um estímulo e a resposta emocional 

subsequente (Pekrun, 2006). Este pode ser um estímulo interno ou externo. Estímulos externos 

incluem, por exemplo, objetos, eventos e comportamentos de outros ou próprio. Os estímulos 

internos, por outro lado, são "representações mentais" (Scherer, 1987) e referem-se a ideias e 

memórias (Gross & Thompson, 2007). Depois de o estímulo ser percecionado, é avaliado de imediato. 

Deste modo, os autores concluíram que, dependendo de como uma situação é avaliada, uma pessoa 

reage emocionalmente a ela de modos distintos. Conjuntos específicos de avaliações realizadas 

acerca de um evento determinam, assim, a emoção que uma pessoa vivencia (Frenzel, Gotz, & 

Pekrun, 2015). 

Tomando em conta as considerações apresentadas, conclui-se que refletir acerca da situação dos 

estudos académicos, optar por desistir dos mesmos e a avaliação subsequente deste evento são 

pontos iniciais para desenvolver o uso das estratégias que permitam aos estudantes lidar com este 

evento da sua vida (e.g., Pekrun, 2006). Assim, o foco do módulo “E Se?” é ajudar os estudantes a 

ultrapassar uma situação potencialmente avaliada de forma negativa sem que prejudiquem as suas 

perceções de autoeficácia. De forma a atingir esse objetivo, este módulo destina-se a fornecer aos 

estudantes que já tenham optado por abandonar os seus estudos medidas de reflexão acerca da 

situação e estratégias para concluir esta transição de forma positiva e segura. 

Uma possibilidade para focar eventos críticos na vida, como a decisão de abandonar os estudos, 

é a regulação cognitiva, na forma de reavaliação. A reavaliação de pressupostos disfuncionais é um 

dos principais componentes da terapia cognitiva em contextos clínicos (Bandura, 2004; Beck, Rush, 

Shaw, & Emery, 1979; Campbell-Sills, & Barlow, 2007; Goldin, Ziv, Jazaieri, Werner, Kraemer, 
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Heimberg, & Gross, 2012), bem como dentro dos processos educacionais. Os autores mencionam 

dois tipos de estratégias de reavaliação. Por um lado, aspetos negativos de um estímulo podem ser 

reinterpretados como neutros ou positivos, usando uma emoção negativa como exemplo, o que pode 

ser apelidado de reavaliação ou redefinição focada na situação. Por outro lado, um estímulo negativo 

e uma subsequente reação emocional podem ser classificados como não relevantes pessoalmente, 

assumindo a pessoa o papel de um observador distante, ao que se chama reavaliação ou 

distanciamento autofocado (Kalisch, Wiech, Critchley, Seymour, O'Doherty, Oakley & Dolan, 2005; 

Ochsner & Gross 2007). Dentro deste módulo, pretendemos informar os estudantes sobre estas 

estratégias e incentivá-los a escolher o tipo mais adequado para eles. 

Para além das abordagens de avaliação e reavaliação, a terapia racional-emotiva (TRE) (Baumann 

& Perrez, 1998), também conhecida como método de Ellis (Schwartz, 2007), é uma base central e 

bem fundamentada para examinar e alterar intencionalmente as emoções e avaliações, através de 

uma abordagem estruturada. A eficácia da TRE foi estudada empiricamente por Spörrle (2007) e 

confirmada no contexto das decisões racionais. A TRE postula cinco etapas, algumas das quais têm 

fortes semelhanças com a teoria da reavaliação: (1) O evento; (2) Crenças racionais e irracionais; (3) 

Consequências, incluindo emoções saudáveis e não saudáveis; (4) A disputa e (5) O efeito, i.e., a 

reestruturação cognitiva. 

Deste modo, fornecer medidas de reflexão e sugestões de reavaliações ao longo destas etapas é 

o principal objetivo do módulo “E Se?”. Essas mesmas medidas visam fortalecer a autoeficácia dos 

estudantes e a sua vontade de aceitar o suporte social. A autoeficácia, enquanto cognição acerca das 

próprias competências, influencia as ações humanas e leva a diversas decisões e convicções, e.g., uma 

decisão de abandonar a universidade (Mohrenweiser & Pfeiffer, 2016) e todas as decisões 

(educacionais) que se seguem. Uma abordagem para reforçar a autoeficácia é através de modelos 

positivos (Bandura, 1997). Outro objetivo deste módulo é ajudar os estudantes que abandonam a 

universidade a fazer avaliações de competência, ou seja, ajudá-los a perguntar e responder às 

perguntas: O que é que eu aprendi na universidade e consigo levar comigo, apesar de estar a 

abandonar os estudos? Como posso usar essas aprendizagens agora e no futuro? Especificamente, é 

importante não apenas discutir os eventos e as avaliações, mas também tirar algumas conclusões 

plausíveis sobre os mesmos. A nosso ver, este processo pode ajudar os estudantes a separar o ganho 

da experiência e aquilo que aprenderam efetivamente com as suas experiências negativas. No 

modelo da TRE, isto vem representar a disputa, tendo, como resultado, a reestruturação cognitiva. 
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4 Conclusão 

A presente plataforma online é projetada e baseada em modelos de e-Learning que são 

centrados no aluno, ajustados a várias necessidades e preferências, e que permitem o papel ativo dos 

estudantes no processo de aprendizagem. A plataforma de autoaprendizagem relaciona-se com a 

FAR, que se destina a detetar problemas específicos dos estudantes e a direcioná-los para os módulos 

que fornecem apoio específico relacionado com as dificuldades que eles enfrentam. Com a intenção 

de alcançar o maior número possível de estudantes, tornámos o uso da plataforma também acessível 

para estudantes que não tenham respondido previamente à FAR. É possível constatar que os módulos 

que criámos se baseiam em teorias contemporâneas de constructos relevantes (como motivação, 

resiliência, estratégias de aprendizagem, interação social em contextos de aprendizagem e gestão 

pessoal da carreira), assim como em resultados de investigações nestes tópicos. Através do sexto 

módulo, procuramos ajudar não apenas os estudantes em risco de abandono, mas também àqueles 

que já decidiram abandonar o seu programa de estudos ou o ensino superior. Tendo em consideração 

tudo o que que foi abordado neste documento, acreditamos que esta plataforma de 

autoaprendizagem é de grande importância, uma vez que aborda problemas quotidianos que os 

estudantes encontram na sua vida académica, fornecendo um apoio que vai ao encontro não apenas 

das suas necessidades, mas também da orientação dos estudantes para conteúdos da Internet. 

Em suma, o principal objetivo do projeto SUnStAR era desenvolver uma plataforma de 

autoaprendizagem online para apoiar os estudantes em risco de abandono académico. Partindo de 

teorias relevantes, resultados de investigações e de projetos científicos anteriores acerca do 

fenómeno do abandono escolar, desenvolvemos uma ferramenta online de autorreflexão (FAR), com 

o objetivo de identificar domínios da vida académica em que os estudantes podem estar a 

experienciar diversas dificuldades. A intenção era permitir que os estudantes, com base nos 

resultados das respostas à ferramenta FAR, fossem direcionados para um ou mais módulos da 

plataforma de e-Learning que respondessem adequadamente às suas necessidades, de modo a que 

os estudantes obtenham um apoio adequado. 

A plataforma online foi desenvolvida de acordo com as teorias de aprendizagem que 

percecionam o aluno como um indivíduo que participa ativamente na sua própria construção de 

conhecimento, com apoio de suportes ajustados às suas necessidades específicas. Adicionalmente, no 

processo de criação da plataforma, recorremos a abordagens teóricas modernas, no que respeita à 

aprendizagem e ao ensino à distância, fazendo uso de todos os avanços e recursos variados presentes 

neste modelo de aprendizagem, mas estando cientes e tentando, em simultâneo, superar as suas 
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possíveis limitações. O resultado foi o desenvolvimento, dentro da plataforma online, suportada no 

LMS MOODLE, a qual permite um acesso dinâmico aos seis módulos de aprendizagem descritos neste 

manual. 
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