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PERGUNTAS FREQUENTES 

PROVAS ÚNICAS DE AVALIAÇÃO DE ÉPOCA NORMAL   

ENSINO A DISTÂNCIA MOTIVADO PELA PANDEMIA DO COVID-19 

Última atualização: 12 de junho de 2020, às 14:41 horas. 

 

 

1. Como serão realizadas as provas únicas de avaliação final de época normal? 

 As provas únicas de avaliação final de época normal, decorrerão a distância, em 
conformidade com o calendário definido e comunicado, com recurso a 
metodologias alternativas às provas únicas de   avaliação escritas sem consulta. 

 

2. Em que plataforma ou sistemas informáticos irão decorrer as provas únicas de 
avaliação final - Época Normal? Qual o limite em tempo, para o acesso à prova 
e também, no caso de pretender desistir? 

 A avaliação deve ser realizada com recurso à plataforma Blackboard, qualquer que 
seja a tipologia de prova a aplicar. 

 Por norma, o estudante deve poder aceder à prova até 15 minutos após a hora 
prevista de início. Caso o estudante pretenda desistir da prova, poderá fazê-lo até 
20 minutos após o início da prova. 

 

3. Como serão realizadas as provas únicas de avaliação final de época de recurso e 
de época especial? 

 As provas únicas de avaliação de época de recurso e de época especial, vão 
decorrer a distância.  

  

4. Quem define as metodologias a utilizar nas provas únicas de avaliação final de 
época normal realizada a distância? 

 O Conselho Técnico Científico delegou nos Diretores de Curso e nos 
Coordenadores de Área Técnico-Científica, a competência para analisar as 
propostas dos Docentes sobre o modelo de avaliação mais adequado a cada 
unidade curricular. Estas metodologias foram aprovadas em sede dos Conselhos 
Técnico-Científico e Pedagógico do IPAM Porto. 
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5. Onde posso encontrar as metodologias de avaliação de cada UC? 

 Esta informação está atualizada nos PUCs de todas as UCs. 

  

6. Quando irão decorrer as provas de avaliação final de época normal, época de 
recurso e época especial? 

 As provas de avaliações finais de todas as épocas, irão decorrer nos períodos 
previstos nos calendários de avaliação, disponíveis para consulta no BlackBoard.  

 

7. A mesma unidade curricular pode ter mais do que um docente afeto à realização 
da prova, bem como serem disponibilizados diferentes enunciados? 

 Sim, podem existir unidades curriculares que disponham mais do que um docente 
afeto à realização de uma determinada prova de avaliação. 

 Os docentes podem decidir disponibilizar um único enunciado para todas as 
turmas ou, em alternativa, apresentar um enunciado diferente para cada uma das 
turmas. Podem ainda, e por opção, apresentar mais do que um enunciado na 
mesma turma. 

 
8. Que requisitos me podem ser exigidos pelo docente para que eu possa realizar a 

prova de avaliação? 
 O docente pode exigir que o estudante utilize a sua webcam/câmara ou do 

microfone, mas sempre sem recurso a gravação de imagens/som, para 
identificação dos estudantes, a qualquer momento da realização da prova. 
Contudo, o docente deve comunicar aos estudantes, previamente e com 
antecedência suficiente, as condições a cumprir pelo espaço destinado à 
realização da prova de avaliação, garantindo a ausência de terceiros não 
envolvidos, bem como os requisitos técnicos, como por exemplo acesso a 
determinado software e outros para que os estudantes possam assegurar e reunir 
as condições adequadas para a realização das provas de avaliação. 

 
9. Tenho pagamentos de propinas em atraso e por essa razão não tenho acesso ao 

Blackboard. Como poderei ultrapassar esta questão? 
 Deve contactar a Secretaria Escolar com a maior brevidade possível, de 

preferência até 48 horas antes da data para a realização da prova de avaliação e 
proceder ao pagamento dos valores em atraso. 

 
10. Durante a prova poderei aceder e consultar materiais didáticos? 
 Os estudantes podem, no decorrer da prova, efetuar consulta de materiais 

didáticos. 
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11. Terminada a prova de avaliação, onde poderei ter acesso e consultar as minhas 
avaliações (notas)? 

 Deve aceder ao Portal do Estudante e consultar as notações relativas às avaliações 
de cada uma das unidades curriculares a que se encontra inscrito. 

 
 
12. Para uma qualquer outra questão que se relacione com provas de avaliação e 

que tenha necessidade de contactar a Secretaria Escolar, como devo proceder? 
 Deverá aceder ao Portal de Estudante > Secretaria Online. 

 

13. No caso de vir a ter um qualquer problema de natureza técnica, relacionado 
com o acesso à plataforma Blackboard, como devo proceder? 

 Deverá solicitar apoio à equipa de ITHelpdesk para o seguinte endereço de e-mail: 
ithelpdesk@universidadeeuropeia.pt. 

 
14. Porque a minha ligação à rede deixou de estar estável, ou mesmo tendo havido 

uma interrupção enquanto realizava a prova ou ainda, não tendo conseguido 
voltar a ligar-me, o que me pode acontecer? 

 Em situações credíveis e para o efeito, o docente deve começar por informar o 
Diretor de Curso da situação anómala ocorrida. Contudo, recorde-se, que ao 
estudante compete reunir as condições técnicas adequadas à realização da prova. 
Poderá aceder à plataforma Blackboard e realizar a prova a partir de um 
computador, telemóvel ou tablet. Caso o docente verifique ou entenda, que por 
parte deste, as falhas ocorridas não são credíveis, por atempadamente o 
estudante não ter reunido as condições técnicas adequadas, ser-lhe-á averbada a 
classificação de “não aprovado”. Nessa condição, implica, que o estudante deve 
voltar a inscrever-se, mas agora na Época de Recurso, para poder concretizar com 
sucesso a prova. 

 

15. Surgiu um imprevisto exclusivamente decorrente do Covid-19, que me impediu 
por completo de realizar as provas únicas de avaliação final. Estão consideradas 
datas alternativas para a realização das provas? 

 Por decisão dos Conselhos Técnico-Científico e Pedagógico do IPAM Porto, nas 
datas definidas no calendário letivo para a época especial (setembro), poderão 
realizar as provas únicas de avaliações finais também os estudantes que, 
comprovadamente, não as possam ter realizado nas datas previstas. Para o efeito, 
deverão dirigir um email ao Diretor do IPAM Porto, através do endereço dos 
Student Services (servicosacademicos.ipamporto@ipam.pt), até ao dia 28 de 
agosto. 
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16. Como serão realizadas as provas académicas já agendadas para as unidades 
curriculares de Estágio e de Dissertação/Projeto Profissional/Estágio 
Profissional? 

 As provas públicas de relatório de estágio nas Licenciaturas e de 
dissertações/projeto/estágio no Mestrado ou outros trabalhos equivalentes, vão 
decorrer online. 

 

 


