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O objetivo geral da AULA é a criação de um Campus Virtual Latino-americano (CAVILA) de 

“inovação com pertinência social”, com o propósito de formar futuros “trabalhadores do 

saber” comprometidos, enquanto cidadãos, com os direitos humanos, a paz e a governança, 

com a solução dos problemas regionais do seu meio envolvente, com a inovação 

empresarial, etc. Por conseguinte, trata-se da construção de um espaço virtual de ensino 

superior com a qualidade docente e de investigação necessárias, possível de alcançar através 

da partilha das excelências científico-técnicas de cada universidade, e com a correspondente 

pertinência laboral e social. 

Quanto aos objetivos mais específicos, há que referir que só através desta virtualidade é 

possível superar fronteiras e alcançar a integração de um espaço universitário latino-

americano dotado de múltiplas sinergias humanas, sociais e económicas, para o qual se 

propõem os seguintes objetivos e atividades específicas, de acordo com o exposto 

anteriormente: 

1.- Criação de uma “Comunidade Aberta” para o fomento da cooperação entre a 

administração, as universidades, as empresas, os profissionais e as pessoas privadas, 

através de uma plataforma virtual com software livre (Moodle). 

2.- Desenvolvimento de “Conhecimento Livre” assente em conteúdos programáticos, 

fruto da investigação e dos recursos do centro de teledocumentação de livre acesso para 

a difusão e transferência do conhecimento a toda a sociedade, sob a premissa de que o 

conhecimento é um bem público cujo acesso deve ser facilitado a todas as pessoas. É 

evidente que o ensino virtual permite superar não só as barreiras geopolíticas, como as 

distâncias territoriais e “sociais”, pois, à margem de possíveis programas de bolsas que 

facilitam o acesso aos segmentos mais desfavorecidos da sociedade, os custos reduzem-

se consideravelmente e, por conseguinte, também as propinas dos alunos no seu todo. 

3.- Criação de um “Campus partilhado” com uma oferta de licenciaturas, pós-graduações 

e de ensino ao longo da vida de acordo com o que se exporá a seguir, orientado, em boa 

medida, para a pertinência e a adaptação dos curricula às exigências laborais e às 

necessidades do meio envolvente (nas áreas da gestão municipal, universitária, cultural, 

da formação em competências, etc.), e para a formação em novas tecnologias e ensino 

virtual, tanto para professores, como para alunos internos e externos. Pretende-se, por 

outro lado, criar um Campus comum com ensinos transversais, opcionais e de livre 

escolha, basicamente relacionadas com a América Latina e a Europa e com os direitos 

humanos, a governabilidade, a cultura da paz, a diversidade cultural, as minorias, etc. 

4.- Criação de um “Gestor de Grupos de Investigação” para a integração e o 

complemento dos mesmos, para a criação de conhecimentos e de inovação e para a 

intensificação e melhoria da transferência da tecnologia para a administração das 

empresas. 
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5.- “E-book” e “Centro de Documentação Virtual” para a difusão e o intercâmbio do 

conhecimento: criação de revistas, otimização e acesso aos fundos documentais próprios 

e externos, etc. 

6.- Desenvolvimento de uma “Secretaria Virtual” para a gestão administrativa de todo o 

Campus. 

7.- Finalmente, a extensão e os intercâmbios culturais de todos os sócios. 

A Ação do Campus Virtual Latino-Americano concretiza-se em três dimensões: atividades a 

realizar, ferramentas a utilizar e forma de aceder ao conhecimento. 

No que diz respeito às atividades, propõe-se o uso do CAVILA prioritariamente para a 

docência e para a investigação, mas também para a extensão universitária. 

Quanto à docência, incidirá fundamentalmente nas licenciaturas, as pós-graduações e o 

ensino ao longo da vida. No entanto, deverá incidir, também, noutro tipo de cursos 

ministrados em colaboração com empresas, associações, administrações, etc. 

Quanto à investigação, pretende-se que seja um espaço de encontro de diversos grupos de 

I+D e de partilha de interesses comuns, no qual se criará e transferirá conhecimento e 

inovação. 

Quanto às ferramentas para o desenvolvimento destas atividades, propõe-se o uso de 

aplicações amplamente conhecidas e validadas em ambientes de Software livre. Ferramentas 

que o CAVILA disponibilizará, tais como: 

o Plataforma de formação à distância 

o Gestão de revistas e de publicações virtuais 

o Gestão de comunidades virtuais 

o Ferramentas de comunicação entre utilizadores, síncronas e assíncronas (fóruns, 

chats, mensagens instantâneas, etc.)  

o Gestão de grupos de I+D (curricula, resultados, etc.), com licença GNU 

o Centro de Documentação Virtual integrado na plataforma de formação à distância e 

na de gestão de resultados de I+D 

 

 

 

 


