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UAb - CLA DA PRAIA DA VITÓRIA

A Universidade Aberta
perto de si

Fundada em 1988, a Univer-
sidade Aberta (UAb) é a única 
instituição de ensino superior 
público a distância em Portu-
gal. 

Pela sua vocação e natu-
reza, a UAb utiliza nas suas 
atividades de ensino, as 
mais avançadas meto-
dologias e tecnologias 
de ensino a distância 
orientadas para a edu-
cação sem fronteiras 
geográficas nem bar-
reiras físicas, e dan-
do especial enfoque à 
expansão da língua e 
da cultura portuguesas 
no espaço da lusofonia 
(comunidades migrantes 
e países de língua oficial 
portuguesa).

Assim, a UAb disponibiliza, 
em qualquer lugar do mundo, 
formação superior (licenciatu-
ras, mestrados e doutoramen-
tos) e cursos de Aprendizagem 
ao Longo da Vida. Toda a oferta 
pedagógica está integrada no 
Processo de Bolonha e é lecio-
nada em regime ensino a distân-
cia, desde 2008, ano em que a 
UAb se tornou numa instituição 
europeia de referência, no domí-
nio avançado do e-learning e da 
aprendizagem online, através 
do reconhecimento do seu Mo-
delo Pedagógico Virtual.

O Centro Local de Aprendi-
zagem (CLA) da Universidade 
Aberta (UAb) da Praia da Vitória, 
constitui-se como um pólo da 
Universidade Aberta – Univer-
sidade Pública Portuguesa de 
Ensino a Distância – mas de 
atuação local e regional. O seu 
gabinete situa-se na Biblioteca 
Silvestre Ribeiro, ao passo que 
as provas presenciais realizam-
se na Escola Profissional da 
Praia da Vitória.

Desde 2008, ano de imple-
mentação pioneira deste projeto 
a nível nacional, o CLA da Praia 
da Vitória surge como o primei-
ro no país graças à aposta do 
Município da Praia da Vitória no 
ensino superior. Desde então, o 
CLA tem vindo a desenvolver 
parcerias com entidades ter-

ritoriais: 
estabeleceu 
protocolos de co-
laboração com instituições, 
e realizou diversos eventos 
científicos, académicos e socio-
culturais. A ação deste Centro 
é marcada pelos princípios de 
Aprendizagem ao Longo da 
Vida e conta com perto de 200 
estudantes a frequentar a UAb 
através do CLA da PV. Realça-
se a parceria protocolada com 
a Câmara Municipal da Praia da 
Vitória, sem a qual a existência 
deste CLA não seria possível, e 
todo o apoio que ao longo dos 
anos tem dado para que os 
cidadãos possam prosseguir 
os seus estudos sem sair da 
região. Nos Açores, existem 3 
CLA´s; CLA da Madalena, CLA 
da Ribeira Grande e CLA da 
Praia da Vitória. Na Madeira, 
existe um CLA e os restantes 
14 CLA´s situam-se em Portugal 
Continental.

Estudar na UAb tem muitas 
mais-valias. Permite estudar e 
trabalhar ao mesmo tempo, sem 
horários nem aulas assistidas 
presencialmente. O aluno faz a 
gestão do seu tempo e do seu 
estudo. Em época de pandemia, 

e atendendo às 
necessidades dos 

alunos e ao seu bem-estar, 
a UAb remodelou o seu sistema 
de avaliação presencial, pas-
sando a ser totalmente online, 
neste cenário de incertezas e 
limitações COVID-19, revelando 
a sua expertise para encontrar 
e implementar soluções de su-
cesso para os constrangimentos 
gerados por esta nova realidade 
pandémica.

A UAb disponibiliza duas fases 
de candidaturas durante o ano 
letivo, e ainda pode candidatar-
se para efetuar licenciatura, na 
2ª fase, de acordo com o seu 
tipo de acesso, já a partir de 
15 de setembro. Encontram-se 
também abertas as candidatu-
ras, na oferta pedagógica em 
Pós-Graduações, até dia 20 de 
setembro.

Veja os tipos de acesso dispo-
níveis no portal da UAb.

https://portal.uab.pt/

Coordenadora: Patrícia Frederico
Telemóvel e Whatsapp: (+351) 913 932 283
Email: cla.praiadavitoria@uab.pt
Facebook: https://www.facebook.com/clapraiavitoria
Área de Abrangência:
Ilha Terceira e Ilha da Graciosa.

Contactos

Web-seminário, 
“Universidade Aberta: 
desafios e testemunhos”

Em mais uma organização conjunta dos CLA da 
Madeira, Praia da Vitória e AAACLAPV, Reguengos 
de Monsaraz e Silves divulga-se o evento online, 
Web-seminário, “Universidade Aberta: desafios e 
testemunhos”, a ser realizado no dia 3 de outubro de 
2020, com início às 11:00 continente, e de duração 
aproximada de duas horas.

Com esta organização pretende-se efetuar não só o 
acolhimento dos novos alunos da Universidade Aberta 
que estão na abrangência dos CLA envolvidos, mas 
também proporcionar um local de encontro virtual entre 
os estudantes que já frequentam a nossa Universidade 
bem como os antigos estudantes que a frequentaram 
(e quem sabe regressam para outro ciclo de estudos). 
Pretende-se também dar voz aos Professores da UAb, 
levantar o véu sobre o que é estudar na Universidade 
Aberta, aprofundar e explicar o nosso modelo pedagó-
gico pela voz da Professora Doutora Daniela Melaré.

Irá ser reservado um momento no final de explicação 
e debate sobre como é que o aluno poderá gerir toda 
a sua atividade universitária na “área privada” da UAb. 
Estas explicações, à partida simples, procuram facilitar 
a vida de muitos dos novos alunos que muitas vezes 
têm dificuldade em encontrar as diversas informações 
na “plataforma elearning”, no “portal académico”, e 
outras.


