
 

 

 

ESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM DO PORTO 

 

 

CIRCULAR INFORMATIVA N.º 2013/03 

Divulgação de “avisos” aos estudantes no âmbito das UC 

 

Com a entrada em funcionamento do site da ESEP, pretendeu-se separar a informação institucional 

geral da informação relativa à interação pedagógica quotidiana.  

Neste contexto, está a proceder-se a uma progressiva desativação do GESTA e a um reforço da 

utilização do moodle de modo a que este, crescentemente, funcione como uma plataforma em que 

os estudantes e os professores, no âmbito da relação pedagógica, interagem, acedendo a informação 

útil e a documentos necessários ao processo de ensino aprendizagem. 

No decurso deste processo de mudança, foi colocada uma dificuldade por alguns docentes que se 

prende com a necessidade de inserir avisos aos estudantes que, antes da entrada em funcionamento 

do site, eram divulgados no portal. 

Assim informa-se: 

Para o próximo ano letivo, com o recurso a uma versão mais recente do moodle, passará a ser 

possível a visualização deste tipo de avisos em scroll, o que não acontece com a versão em uso. 

Até ao final do corrente ano letivo, os avisos deverão ser disponibilizados pelos professores no 

espaço da disciplina no moodle. Para o efeito, poderá ser inserido um texto com o teor do aviso na 

área de sumário ou adicionado um ‘rótulo’ com a mesma informação. Poderá, também, ser criado 

um ‘bloco html’ específico para avisos. 

Recorde-se, ainda, que o moodle dispõe de um sistema que permite o envio de mensagens para uma 

turma, ou um conjunto de turmas, a que o professor poderá sempre recorrer. 

Em caso de necessidade, os professores poderão dirigir-se, preferencialmente, aos elementos que 

integram o GANTE (que asseguraram a formação inicial) ou, em caso de indisponibilidade destes, ao 

CIT.  

  



 

 

Oportunamente, o GANTE disponibilizará aos docentes formação para a utilização avançada do 

moodle. 

  

Porto e ESEP, 8 de maio de 2013 

 

 

O Presidente 

 

 (Paulo José Parente Gonçalves) 

 


