
 

Exmo. Sr. Reitor da Universidade de Aveiro, 

Prof. Doutor Paulo Jorge Ferreira  

 

A Evolução da Pandemia levou-nos de volta a um cenário que queríamos, a todo o custo, 
evitar. Os números que nos eram diariamente apresentados aumentaram os níveis de preocupação da 
sociedade, conduzindo a um novo confinamento. A continuidade de atividade presencial nas 
Universidades, levaram a uma apreensão crescente da Comunidade Estudantil. 

Temos que reconhecer o papel que a Universidade de Aveiro desempenhou, na antecipação 
desta realidade, adiando 15 dias o início da época de exames. Este período permitia não só um compasso 
de espera pela evolução do quadro legal do ensino superior e novas indicações por parte do Governo, 
como a preparação de um cenário de Avaliação a Distância.  

Louvamos, ainda, a decisão de garantir que as épocas de exames, correspondentes ao 
primeiro semestre, ocorressem antes do início do segundo semestre, iniciando-se a dia 8 de fevereiro. 
Este cenário evita sobrecargas letivas e garantem um fio condutor no processo ensino-avaliação. 

Pelo cenário que se impôs, e pelo sentimento instalado de preocupação perante a 
realidade do País, apoiamos a realização da época Normal e de Recurso de exames, pelo regime a 
distância. Consideramos ser o cenário que melhor concilia a salvaguarda da segurança da nossa 
Comunidade e o menor impacto na atividade do Ano Letivo. 

 

Acreditamos que a experiência adquirida no termino do Ano Letivo anterior será uma mais 
valia na preparação e decorrer dos momentos de avaliação que se aproximam. Nesse sentido, e 
compreendendo a dificuldade na gestão da situação atual, por parte da Universidade, recomendamos a 
criação de um quadro normativo interno que regule e normalize a prática avaliativa, que seja do 
conhecimento de toda a Comunidade Académica da UA. 

Pela auscultação realizada pela AAUAv, no último período de Ensino a Distância, e pelas 
preocupações apresentadas pela nossa comunidade estudantil, relativamente à Avaliação, 
consideramos essencial que esse quadro normativo compreenda pontos como: 



 

1. Modelo de organização do exame 

• Um dos principais problemas apontados foi a organização do exame, pela natureza sequencial 
e aleatória, sem possibilidade de revisão de questões anteriores. Este ponto é algo que não 
compreendemos, sendo um fator de discrepância e aumento da dificuldade, quando comparado 
à realização de exames presenciais. 

• A esta questão acresce a limitação de tempo de resposta, em muitos casos reduzida a 30 
segundos por exercício; 

• Os dois fatores somados, nomeadamente a organização aleatória do exame, que pode 
compreender exercícios de natureza distinta, desde escolhas múltiplas a questões abertas, 
dificulta a gestão de tempo na realização do exame, pela imprevisibilidade da sua ordem. 

 

2. Software a utilizar na realização do exame 

• Este ponto versa sobre a variedade de programas e aplicações que eram recorridas na 
realização dos exames; 

• Apelamos a uma normalização, que compreenda um número limitado de soluções de software a 
utilizar, para que o mesmo estudante não tenha que recorrer e dominar diversos programas, 
para as diferentes Unidades Curriculares; 

• Apelamos ainda a que se evite a utilização de softwares intrusivos, nomeadamente nas soluções 
de browser, como é o exemplo do “Safe Exam Browser”. 

 

3. Vigilância do exame 

• O recurso a videoconferência, com obrigatoriedade de utilização da câmara para a vigilância 
de exames, foi uma das principais reservas da nossa Comunidade; 

• Requeremos que se evite a utilização de 2os dispositivos para a videoconferência, para além do 
que está a ser utilizado na realização do exame; 

• Consideramos ser imperativo que, em momento algum, no momento da realização do exame, 
sejam gravadas imagens ou som, por motivos de vigilância, sem consentimento da totalidade 
dos estudantes. 

 



 

4. Constrangimentos na realização do exame 

• Apelamos à compreensão nas quebras de rede e falta de espaço de trabalho, que possam 
condicionar a realização dos exames, sem penalização aos estudantes; 

• A estudantes que estejam impossibilitados de realizar o exame na data proposta, por questões 
associadas à COVID-19, que sejam salvaguardadas alternativas de avaliação, que não 
compreendam a perda do momento de avaliação, nomeadamente a época normal de exames. 

 

Relativamente ao 2o Semestre Letivo, de modo a evitar cenários de incerteza, vimos apelar à máxima 
urgência na definição do modo em que as atividades letivas vão ocorrer. Cientes não só das condições 
psicológicas associadas à incerteza, acrescidas as condições financeiras, particularmente dos 
estudantes deslocados, no planeamento das suas condições de alojamento e transporte. 

 

Ficamos ao dispor, na procura contínua de soluções para as preocupações da nossa Comunidade 
Académica. 

 

 

 

 

 

P’la Direção da AAUAv, 

 

 

António Alves 

 


