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Visão geral
O UP2U consiste num projeto colaborativo financiado pela comissão europeia, no âmbito do
horizonte 2020, que terá a duração de três anos, com inicio a janeiro de 2017.
O projeto conta com um financiamento de 5 milhões de euros e reúne 18 parceiros
provenientes de 12 países diferentes, incluindo, NREN’s, Universidades, parceiros comerciais
e institutos de investigação.

Objetivos
O UP2U tem como principal objetivo reduzir as barreiras à entrada no ensino superior por
parte de alunos provenientes do ensino secundário. Pretende assim, integrar cenários de
aprendizagem formais e informais, através da adoção de tecnologias e metodologias que os
estudantes do secundário irão estar expostos ao entrar no ensino superior.
A plataforma pretende criar um ambiente dinâmico de aprendizagem, que permita a partilha de
conhecimento dentro e fora da sala de aula e potencie a inovação e aquisição de
novas competências digitais. O ecossistema UP2U fornece um conjunto de várias ferramentas
e aplicações: interações sociais, interações em tempo real, plataforma integrada de
aprendizagem (moodle), acesso a conteúdos educativos multimédia, ferramentas de gravação
e publicação de conteúdos multimédia e partilha de documentos.
Website: https://up2university.eu

Parceiros
O projeto UP2U é coordenado pelo GÉANT que ao longo dos anos tem vindo a criar espaços
de colaboração, inovação e partilha de conhecimento de forma a potenciar o desenvolvimento
de novas tecnologias, infraestruturas e serviços que são posteriormente disponibilizados à
comunidade de educação e investigação.
Este consórcio conta com a participação de várias NRENs (National Research and Education
Networks), Universidades, Institutos de investigação e outros parceiros comerciais.
Os membros deste consórcio têm ampla experiência em projetos colaborativos, especialmente
aqueles que adaptam modelos de negócios para permitir mudanças tecnológicas, aumentar o
nível de competências digitais e apoiar o desenvolvimento dos professores por meio de cursos
online e recursos educativos abertos.

Serviços e Ferramentas
No website do projeto é possível saber mais sobre as várias ferramentas e serviços que estão
disponíveis através da plataforma de aprendizagem, na secção UP2Universe.
Lista de ferramentas e serviços UP2Universe:
Learning Management Systems (LMS)
Conteúdos
Gravação e Publicação
Interações em tempo real
Interações sociais
Partilha de documentos
Edição colaborativa
Learning Analytics

Plataforma de aprendizagem
A plataforma de aprendizagem escolhida foi o Moodle e já se encontra disponível para a
produção de cursos nas escolas secundárias aderentes ao projeto piloto.
Moodle: https://learn.up2university.eu/

Piloto Internacional
Está neste momento a ser realizado um projeto piloto a nível internacional com várias escolas
secundárias, que conta com a participação de vários países, entre os quais Portugal. Esta
iniciativa terá duas fases distintas, numa primeira fase teremos a participação de Itália, Grécia,
Polónia e o CERN. Numa segunda fase, teremos a participação de outros países,
nomeadamente, Portugal, Espanha, Alemanha, Hungria e Lituânia.

Publicações
A equipa do UP2U tem vindo a publicar vários artigos e papers no âmbito de conferências
ligadas às áreas de e-Learning e ensino a distância. No website do UP2U é possível aceder a
todas estas publicações e acompanhar mais de perto o que o nosso grupo de trabalho tem
vindo a elaborar.

Vídeos Promocionais do UP2U
Saiba mais sobre o UP2U. Veja os vários vídeos produzidos para o projeto através do serviço
Educast.

Adesão
Para obter mais informações ou aderir ao projeto entre em contacto com a nossa equipa
técnica.
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