
 

 

    

Instruções para Provas online no MEQ       junho/ 2020   

1) Os alunos devem assinar previamente um compromisso de honra. Este compromisso será 

enviado antecipadamente, eventualmente através de um link de um Google Form. Quem 

não o assinar não poderá realizar a prova (exame/teste). 

2) Os estudantes devem obrigatoriamente estar ligados em ZOOM através de computador ou 

smartphone com o(s) docente(s) da UC durante toda a duração do exame/teste, com câmara 

ligada e sem auscultadores colocados. O docente pode efetuar a ligação do microfone do 

aluno em qualquer altura da realização da prova. 

3) Durante a prova deve ser utilizado apenas o chat do Zoom para tirar dúvidas . Não se 

aconselha a utilização de microfone por parte dos alunos, pois a utilização generalizada 

deste poderá destabilizar os outros colegas. O docente deve passar no Chat para a opção de 

comunicação apenas estudante-docente(host). 

4) Os estudantes que terminarem a prova antes do tempo estabelecido devem manter-se em 

Zoom com camara ligada até ao final do tempo. 

5) Qualquer limitação conhecida em termos técnicos (de equipamento ou banda larga) deverá 

ser comunicada, com um mínimo de 7 dias de antecedência relativamente à data da prova, 

através do  preenchimento do  formulário  que deverá ser enviado 

para  cp.exames@tecnico.ulisboa.pt dando conhecimento ao docente responsável da UC. No 

caso do IST não conseguir arranjar as condições adequadas para a realização do exame no 

IST, o docente deverá combinar uma forma alternativa de efetuar a avaliação. 

6) O estudante que tenha problemas técnicos inesperados durante a prova, deverá contactar o 

docente o mais breve possível (chat Zoom ou email) identificando a situação e enviando 

prova do acontecimento (fotografia, imagem, printscreen, etc); 

7) A não participação atempada de eventuais problemas técnicos, a recusa de ligação da 

câmara ou a existência de problemas técnicos inesperados poderá implicar, em alternativa, 

uma das seguintes ações: 

a. a impossibilidade de realização da prova on-line, devendo ser efetuada uma oral 

para avaliação; 

b. a prova on-line realiza-se e o docente fará, se assim o entender, a validação por oral 

da informação escrita submetida na prova on-line. 

8) Sempre que exista a suspeita de ter ocorrido uma irregularidade no decurso ou após a 

realização da prova, o docente poderá solicitar uma prova oral de modo a validar a 

informação na submissão escrita.  

9) Em caso manifesto de fraude, o teste/exame deverá ser anulado para todos os 

intervenientes e o docente deverá apresentar um processo junto do Conselho Pedagógico. 

10) Em caso de provas que exijam digitalização e upload de documentos, o tempo de submissão 

da digitalização deve ser um adicional à duração estabelecida para a prova e recomenda-se 

que seja no mínimo 5 minutos e no máximo: 

a. 10 min, caso não tenha sido submetida em formulário qualquer informação sobre a 

solução obtida na resolução; 

b. 15 min, em caso contrário ao referido em a.  

https://sartre.tecnico.ulisboa.pt/metodologias-e-ferramentas/ferramentas/english-zoom-colibri/
https://drive.google.com/file/d/1GXtQraGMlqIjahI4utWr6MDjOWBkpJao/view?usp=sharing
mailto:cp.exames@tecnico.ulisboa.pt

