Como
aceder
–

Aprender
é querer
mais.

Aceda à plataforma NAU
em nau.edu.pt;
Registe-se gratuitamente
introduzindo os seus dados
pessoais;
ENTIDADE GESTORA

Explore todos os cursos
disponíveis e aceda aos que
mais se adequam ao seu
perfil e aos seus interesses.

COFINANCIADO POR

Mais conhecimento, mais desafios,
mais perspetivas, mais competências
e mais possibilidades. É isso que vai
encontrar na NAU – Plataforma de Ensino
e Formação a Distância para grandes
Audiências – diversos cursos online
e gratuitos que o ajudam a estar
sempre a aprender.

nau.edu.pt

A
NAU
–

Como
funciona
–

A NAU é um projeto online
pioneiro e inovador em Portugal
– uma plataforma de Ensino
e Formação a Distância para
Grandes Audiências, em formato
MOOC (Massive Open Online
Course).

A Plataforma NAU junta num só lugar
inúmeros cursos disponibilizados por
diferentes entidades. Vá a nau.edu.pt
e descubra todos os cursos disponíveis,
de forma gratuita e acessível a todos.

Nasceu da vontade de criar um espaço
de descoberta e de conhecimento, aberto
e acessível a todos. Uma plataforma
pedagógica gratuita onde pode aceder
a diferentes cursos, promovidos por
entidades de relevo do sector Público,
Privado e também de Instituições
de Ensino Superior, que o ajudam a garantir
a sua formação e realização pessoal
e profissionalmente continua, ao longo
da vida.
Ligue-se à NAU, e descubra como o
podemos ajudar a alcançar mais
conhecimento, mais perspetivas e mais
possibilidades.

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

MODELOS DE
APRENDIZAGEM NAU:

Aprendizagem
livre
–

Cursos com duração
limitada (cerca de
6 meses), aos quais
o formando pode
aceder em qualquer
momento e completar
ao seu ritmo,
com atribuição
de certificado após
conclusão.

Aprendizagem
guiada
–

Cursos com data
de inicio e conclusão,
com conteúdo
agendado que
vai surgindo
semanalmente,
e com atribuição
de certificado após
a data final do curso.

