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APRESENTAÇÃO DO QUESTIONÁRIO 

 
 

Exmo. (a) Sr. (a) Enfermeiro (a), 

Agradecemos, desde já, a sua atenção e disponibilidade para o pedido de colaboração 

que adiante se descreve. 

 

A ideia que a formação profissional contínua e o consequente aumento das qualificações 

dos profissionais constitui um factor determinante para o desenvolvimento das 

organizações é sustentada por uma mudança nas formas de organizar o trabalho e o 

sistema de formação. A oportunidade de acompanhar esta mudança e contribuir para a 

construção da nossa própria organização aprendente passa por aproveitar as 

potencialidades das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) ao serviço da 

formação profissional contínua de todos os colaboradores que dela fazem parte, não 

apenas para a diversificação das formas de difundir a informação, mas também para 

ampliar os contextos de aprendizagem e, sobretudo, para a disseminação do 

conhecimento intra e inter organizacional. 

 

Estes são os motivos que fundamentam o “Estudo para a Implementação de uma 

Plataforma de e-learning” para os colaboradores do hospital” e para o qual se solicita a 

sua colaboração mediante o preenchimento do questionário em anexo. 

 

A plataforma tem como finalidade a criação de um Centro de Recursos em 

Conhecimento (CRC), enquanto pólo de apoio ao desenvolvimento de competências 

através do ensino à distância como garante de processos de aprendizagem contínua de 

modo a responder, em tempo útil, de forma dinâmica e interactiva às necessidades 

individuais dos colaboradores, em qualquer altura e em qualquer lugar. 

 

Para concretizar o objectivo deste estudo gostaríamos de solicitar a sua colaboração 

pedindo-lhe que preencha o questionário que se segue. As suas respostas são para nós 

muito importantes. 

 

Os resultados deste estudo têm também como finalidade melhorar a qualidade da 

formação, pelo que, as suas respostas são anónimas e confidenciais, destinam-se, 

exclusivamente, aos fins mencionados. 

 

Ao longo deste questionário encontrará instruções necessárias para o seu adequado 

preenchimento. Agradecemos a sua resposta por e-mail. Se não for possível a sua 
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resposta via e-mail, imprima o formulário de questões e entregue-o, em formato de 

papel, ao enfermeiro chefe.  
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A Direcção de Enfermagem 

 

 

Entende-se por e-learning: 

Formação electrónica ou formação em linha, ou formação on-line. Permite ao 

formando seguir uma acção de formação no seu computador ligado à Internet através 

de casa, do hospital, de férias ou em qualquer outro lugar. Comporta uma 

aprendizagem interactiva, na qual o conteúdo se encontra disponível on-line, 

acessível em qualquer altura.  

O e-learning abrange um vasto conjunto de aplicações e processos, como a 

aprendizagem baseada na web, aprendizagem baseada no computador, salas de 

aula virtuais, jogos, simulações e colaboração digital. Inclui a disponibilização de 

conteúdos através da Internet, intranet/extranet, cassetes áudio e vídeo, transmissão 

por satélite, TV interactiva e CD-ROM.  


