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1. Sempre que possível as aulas vão estar organizadas em cursos sobre uma 

dada temática. Em casos concretos, dependente do assunto e objectivos 
pretendidos, mantém-se o formato de aulas isoladas. 

2. Um curso será constituído por um conjunto de 3 a 4 aulas com nível crescente 
de dificuldade, podendo culminar em aulas de formato diferente, como sejam, a 
exposição dos trabalhos efectuados, ou debate sobre o assunto aprendido, ou 
visitas a locais relacionados, ou encontro com especialistas convidados, .... 

3. No final de cada curso será entregue um Diploma a quem frequentou todas as 
aulas desse curso. 

4. As aulas são abertas a quem nelas quiser participar, contudo quem não tiver os 
pré-requisitos necessários para o seu devido acompanhamento não deve fazer 
atrasar a aula. 

5. Os pré-requisitos de cada aula, esteja ela integrada num curso ou seja uma 
aula isolada, devem ser cumpridos à regra. (por exemplo, se é necessário 
saber texturar e alguém não sabe fazê-lo, não será nessa aula que o/a 
formador/a vai explicar; se é necessário ter um qualquer software instalado e 
isso não tiver sido feito, o/a formador/a não irá ficar à espera). 

6. Das necessidades manifestadas e identificadas pelos participantes em cada 
aula podem surgir ideias para aulas específicas que a reitoria poderá ponderar 
organizar. 

7. As aulas de um dado curso decorrerão em dias propostos pelo/a formador/a e 
acordados com a reitoria, podendo adoptar-se outra periodicidade que não a 
semanal. 

8. O calendário das aulas e dos cursos será divulgado mensalmente no blogue 
Portucalis. Cada aula será anunciada inworld através do grupo Academia 
Portucalis e nos eventos da homepage de SL® - http://secondlife.com/events/ . 
O anúncio das aulas poderá ainda ser efectuado inworld através de grupos 
afins. 

9. Os anúncios das aulas são redigidos atendendo a uma estrutura base: tema; 
formador/a/es; local; data; nível; pré-requisitos; língua; descrição. Consoante o 
meio de divulgação, esta estrutura pode variar, contudo explicitará sempre os 
pré-requisitos exigidos. 
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