Junte-se
a nós
–

Ensinar é querer
mais para o seu
projeto e para
Portugal.

Contacte-nos através de
info@nau.edu.pt;

Marque a sua reunião;
ENTIDADE GESTORA

Descubra como, juntos,
podemos elevar o seu projeto,
bem como o ensino online em
Portugal.

COFINANCIADO POR

Mais conhecimento, mais desafios,
mais perspetivas, mais competências
e mais notoriedade. É isso que vai conseguir
proporcionar com a NAU – Plataforma de
Ensino e Formação a Distância para grandes
Audiências – um projeto digital pioneiro
e inovador em Portugal.

nau.edu.pt

Vantagens
de se tornar
parceiro NAU
–

A
NAU
–
A NAU é um projeto online
independente, pioneiro
e inovador em Portugal
– uma plataforma de Ensino
e Formação a Distância para
Grandes Audiências, em formato
MOOC (Massive Open Online
Course).
Nasceu da vontade de criar um espaço
de descoberta e de conhecimento, aberto
e acessível a todos. Uma plataforma
de ensino e formação online, gratuita,
onde poderá promover diferentes iniciativas
de formação, ao lado de outras entidades
de relevo do sector Público, Privado
e também de Instituições de Ensino Superior.
Contacte-nos através do email
info@nau.edu.pt para marcar a sua reunião
e junte-se a nós para elevar o seu projeto,
bem como ajudar a elevar o ensino online
em Portugal.

Os nossos
objetivos
–
Colocar o ensino e a formação ao alcance
de todos, com foco na comunidade, cultura
e língua portuguesa;
Promover uma cultura de conhecimento
e aprendizagem contínuas, também junto
dos funcionários públicos;
Promover o ensino superior nacional
e apoiar a sua internacionalização;
Estimular a formação e desenvolvimento
digital dos portugueses.

Redução de custos de
investimento em formação,
custos operacionais
e também custos
de divulgação;
Garantia de qualidade
pedagógica, num formato
interativo e com todo
o apoio necessário, através
de uma plataforma com
grande escala e alcance;
Reforço da imagem
institucional do seu
projeto, como um agente
de democratização
do conhecimento e da
formação em Portugal.

