
Teve lugar em 27 de maio de 2013, às 15H00, a apresentação formal da plataforma e-learning 

MAI/PSP [site do ISCPSI – Mestrado Integrado em Ciências Policiais e Mestrado em Ciências 

Policiais (não integrado)] a Sua Exª. o Diretor Nacional da PSP.  A sessão pública decorreu no 

Auditório Afonso de Almeida no Instituto Superior de Ciências Policiais e Segurança Interna.  

Como é do conhecimento público, o modelo de ensino neste Instituto Superior de Ciências 

Policiais e Segurança Interna, centra-se numa pedagogia presencial. Todavia, num cada vez 

maior número de unidades curriculares, os docentes respetivos têm vindo a implementar a 

utilização da plataforma e-learning, quer através da disponibilização de bibliografia, textos de 

apoios ou apontamentos, quer mesmo, utilizando duas das suas mais interessantes 

funcionalidades: o debate (fórum) e o questionário. Com o avanço tecnológico temos ao nosso 

alcance o smartphone, o tablet (entre outros meios), que nos permitem em qualquer lugar e 

horar aceder à informação que ela nos disponibiliza. Por um lado, o Núcleo de Avaliação e 

Qualidade tem procurado dinamizar a plataforma, mostrando-se disponível para ajudar 

discentes e docentes no acesso à mesma e desenvolvendo mecanismos facilitadores de 

adaptação a este recurso. Por outro, disponibilizando informação (eventos, obras científicas, 

documentos legislativos,…), que poderá ser de extrema importância para os diferentes 

públicos deste Instituto Superior.    

Assim, e porque a utilização da Plataforma se insere numa política institucional que promove a 

comunicação e a partilha e divulgação da informação, conforme princípio orientador da 

Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior, foi entendimento da Direção do ISCPSI 

promover a apresentação pública em referência, aberta a todos os interessados, fossem 

cadetes-alunos, aspirantes, colaboradores internos ou externos, nomeadamente os docentes 

do ISCPSI, quadros da PS ou ainda a todos quantos, dentro ou fora da Instituição, se 

interessam pela problemática da formação e do ensino a distância.   

 

  

 


