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Necessidade do Piloto

• Resposta rápida

– Final do 2º Semestre 19/20

– Preparação do Ano 20/21 

• Testar plataformas não acessíveis

– Custo

– Preparação técnica

• Recolha de dados

– Apoio à Decisão

– Oportunidade de estudo científico



Características do Piloto

• Resposta rápida

– Sem burocracia, envolvimento direto dos docentes

– Preparação do Ano 20/21 

• Testar plataformas não acessíveis

– Sem custos para os docentes

– Plataformas pré-preparadas, com apoio técnico

• Recolha de dados

– Sistemática e rigorosa, monitorização em tempo real

– Abrangente e Diverso



Plataformas do Piloto



Entidades Parceiras



Disponível para toda a Comunidade

Disponível a todos os 
Docentes da Comunidade 
Académica ligada à RCTS



Workflow do Docente

Adesão do Docente

• Dados de 
Identificação

• Caracterização do 
Docente

• Caracterização do 
Tipo, Volume e 
momentos de 
Avaliação

• Conformidade

Resposta

• Resposta em
tempo útil

• Foco na
diversidade

• Foco na recolha de 
dados

• Nem todas as 
solicitações vão
poder ser
atendidas.

Preparação do Teste

• Responsabilidade
do Docente

• Apoio de 1ª linha a 
Equipa de Suporte

Momento de Avaliação

• Coordenação dos 
alunos

• Acompanhamento
do Exame

• Recolha de Dados

Registo de Dados

• Preenchimento de 
Formulário no 
próprio dia

(dimensão
equivalente ao de 
adesão do 
docente)

• Envio de dados 
complementares
por e-mail.

Instruções

• Depende de plataforma para Platforma

• Instruções on-line para que os docentes possam realizer as 
tarefas de forma autónoma

• Disponibilização de Credenciais de Acesso

• Geração de Código de Docente/Momento de Avaliação

• Preenchimento de 
Formulário no 
próprio dia

(dimensão
equivalente ao de 
adesão do docente)

• Envio de dados 
complementares
por e-mail.



Resumo

• Piloto de Sistemas de Avaliação Remota

– É um Piloto, não é ainda um serviço em grande escala.

– Serve para testar, avaliar, recolher dados

– 4 Plataformas Disponíveis para complementar as ferramentas já existentes

• Piloto orientado aos Docentes

– Solicitação direta por parte do Docente

– Validação e acompanhamento por equipa especialista na solução

• Compromisso dos Docentes

– Cumprimento das regras da sua IES

– Submissão dos dados

https://www.fccn.pt/institucional/piloto-sar/

https://www.fccn.pt/institucional/piloto-sar/

