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O meu envolvimento… 



- UNTL  a única Universidade pública em TL 

- Cerca de 20 universidades privadas 

- UNTL + 3 privadas acreditadas pela agência nacional 

- UNTL ensina oficialmente em língua portuguesa 

(única…) 

- 10.000 alunos e com muita procura (reputação de 

qualidade) 

- TL 5.32 (Taxa de fertilidade) 

UNTL e o ensino superior em TL 



- Europeus 

- SIDNUET (2005-2008) 

Capacitação Institucional  

Acesso à Internet 

Rede interna 

Sistema administrativo 

Organização da biblioteca 

- POSTCAVET (2008-2011) 

Capacitação Institucional para a Pós-graduação 

2 Mestrados (Educação + Sistemas de Informação) 

  

Projetos



  

Projetos



Desempenho dos Alunos

Admitidos Diploma Dissertação Mestres

CE-A (CV) 20 20 17 13

MDAL (CV) 16 12 7 4

CE-A (T) 17 15 12 7

MSI (T) 20 6 6 5

Projetos



Aprendizagens  (Timor Leste)

Língua 

Comunicações (VC+Internet) 

Apoio local 

Envolvimento dos alunos 

Instabilidade nacional 

Projetos



- UNTL ainda não está na era digital 

Portal 1ª geração (informativo) 

Ligação à Internet deficiente 

Rede interna muito limitada 

Não utiliza o e-Learning 

Utilização pontual da VC e dos meios digitais 

  

Diagnóstico



- Apesar do esforço (em particular das formações 

apoiadas por países da CPLP) é reduzida a 

introdução de competências digitais; 

- Não há o aproveitamento sistemático dos poucos 

formados, em particular pela própria Universidade, 

para replicar essas competências; 

  

Diagnóstico



• A língua é a principal barreira. 

Ensino “oficialmente” em português 

Na realidade praticamente apenas os docentes 

oriundos dos países de língua portuguesa o fazem 

Tetum e Bahasa Indonesia prevalecem na prática 

• “Toda” a população utiliza a Internet móvel… 

(salto fixo-3G e boa cobertura móvel) 

2005 1Mb para todo o país 

2015 Ligação ainda cara mas abundante… 

Diagnóstico



- A UNTL tem de induzir boas práticas de utilização 

e aproveitamento das ferramentas digitais nos 

seus formandos, muito em particular na formação 

de professores; 

- Timor Leste precisa urgentemente de uma política 

pública eficaz no domínio da construção da 

Sociedade da Informação. 

  

Conclusão



Timor Leste precisa urgentemente de 

resolver a situação de esquizofrenia 

linguística que tem vivido… 

  

Conclusão



Obrigado.




