COMO VAI DECORRER A AVALIAÇÃO FINAL NOS CURSOS DO IPVC? QUESTÕES E RESPOSTAS

Para responder às limitações impostas às atividades presenciais nas instituições de ensino
superior durante o período de estado de emergência que atravessamos, no IPVC foram
introduzidas alterações nas avaliações finais de semestre e ainda em algumas avaliações
contínuas que não se encontravam concluídas a 13/01/2021.
Consulta aqui as respostas às questões mais frequentes sobre as avaliações do 1º semestre de
20-21. Para outras questões deves entrar em contacto com o docente da UC ou com o
coordenador de curso.
Q.1 - Os calendários de avaliação foram alterados?
Sim, teve de se proceder a algumas alterações. Os calendários de avaliação final atualizados
estão disponíveis na página da respetiva escola. As alterações a datas de componentes de
avaliação contínua podem ser consultadas em Moodle.IPVC (placard do curso ou espaço da UC).
Q.2 Quais as modalidades definidas para a realização das provas de avaliação?
As provas de avaliação podem ser presenciais ou não presenciais, em função das exigências
específicas das UC. Esta informação é disponibilizada nos calendários de exame.
As provas presenciais são realizadas dentro das condições de segurança definidas pela DGS.
Q. 3 – Quais as plataformas online que o IPVC disponibiliza para a realização das provas de
avaliação?
As provas de avaliação, especialmente aquelas que consistem em provas escritas, poderão
realizar-se nas plataformas Moodle.IPVC ou Exam.net.
Para saberes a que plataforma deves aceder, deves consultar informação disponibilizada no
espaço da UC do Moodle.
Para saberes mais sobre como aceder e realizar as provas nestas plataformas, consulta as
informações sobre Moodle e sobre Exam.net que preparamos para estudantes.
Q.4 – Pode ser pedida a ligação por videoconferência durante a realização de provas de
avaliação?
Sim, o docente pode estabelecer como obrigatória a ligação por videoconferência (na
plataforma Zoom Colibri), com as câmaras ligadas durante a prova. A recolha destas imagens
não é gravada e garante o cumprimento da proteção de dados. Para saberes como fazer se for
solicitada a ligação por webconferência usando o telemóvel, consulta a informação que
preparamos.
Q.5 – O que preciso de saber antes de realizar uma prova de avaliação?
Deves consultar no espaço da UC no Moodle.IPVC a informação sobre os requisitos que tens de
cumprir para a realização da prova. Esta informação é disponibilizada com um mínimo de 24
horas de antecedência sobre a data e hora da sua realização. Nomeadamente, poderás
encontrar a seguinte informação, conforme se aplique:
o

Requisitos específicos (ligação à net, computador, telemóvel, etc.)

o
o

o
o
o
o

o

Entrada na plataforma com antecedência sobre a hora marcada para se
proceder à identificação e fornecer orientações
Controlo da identificação do estudante através de apresentação para a câmara
de documento de identificação (as restrições de reprodução legais são
respeitadas)
Documentos ou aplicações que podem ser usados ou que são interditos
Identificação da plataforma em que será realizado a prova (ex.: Moodle;
exam.net, etc.)
Informação sobre a obrigatoriedade de ligação por videoconferência, com vídeo
e áudio ligados
Tipo de prova e condições impostas para a sua realização (por ex. se existe
temporização das respostas, questões aleatórias, sequência obrigatória, entre
outras)
Informação sobre o processo de submissão da prova

Q.6 - E se o estudante não tiver acesso a meios tecnológicos para realizar a prova de avaliação?
Se o estudante não tiver acesso a computador ou a ligação de internet, deve comunicar
antecipadamente ao respetivo docente. Se o docente considerar adequado, o estudante poderá
realizar a prova online, nas instalações da escola, com o equipamento disponível na escola,
mediante marcação prévia.
Q.7 – E se houver uma falha técnica durante a realização da prova de avaliação?
Se durante a realização da prova tiver lugar uma falha técnica (ligação de rede, câmara
desligada, acesso à plataforma) o estudante deve comunicar imediatamente a ocorrência ao
docente da UC, sempre que possível, com provas (por ex. fotos). A situação será avaliada pelo
docente e será proposta uma forma alternativa para completar a avaliação, que poderá consistir
numa prova suplementar oral ou escrita, conforme o docente considerar adequado, cujas
condições de realização serão comunicadas ao estudante.
Q.8 – A prova pode ser anulada se as orientações para a sua execução não estiverem a ser
cumpridas?
Sim, se as orientações obrigatórias não estiverem a ser cumpridas pelo estudante, o docente
fará um aviso através do chat ou outro meio adequado. Se a situação persistir, a prova será
anulada ou (se o docente considerar adequado) será substituída por uma prova oral ou escrita,
cujas condições de realização serão comunicadas ao estudante.

