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Provas públicas por videoconferência 

 

Guia para o Público Assistente 

 

As provas públicas conducentes à atribuição de grau de mestre, do grau de doutor e do título académico 

de agregado, prestadas por videoconferência, nos termos do DESPACHO ADM/0065/2020 da Reitoria da 

Universidade Católica Portuguesa (UCP), serão prestadas no Centro Regional do Porto da UCP através do 

serviço de videoconferência Blackboard Collaborate Ultra (*) 

 

❶ Condições técnicas que deve assegurar para assistir à prova 

- Largura de banda (é necessária banda larga) 

- Aconselha-se o uso de auriculares  

- Recomenda-se a utilização do navegador/browser Firefox, apesar de estarem disponíveis outros 

conforme indicações abaixo: 

 

Em caso de problemas troque de navegador ou limpe a cache, veja AQUI como proceder. 

 

2. Ao aceder, da primeira, poderá ser-lhe pedido que autorize a utilização da camara e do microfone. 

 

❷ Proibição de captação de imagem e som 

                         Não é permitido gravar a prova ou captar imagens ou som por qualquer meio. 

 

 

 

 

 

(*) mais informações sobre Blackboard e RGPD 
  

https://clear-my-cache.com/en/windows.html
https://help.blackboard.com/sites/default/files/documents/2018-10/Blackboard_GDPR_White_Paper_Portuguese_1.pdf
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❸ Acesso à prova 

Aceda ao link da prova e, após carregamento da página respetiva, escreva o seu nome e junte-se à sessão 

selecionando “Join Session”. 

 

 

O nome que der no registo de acesso será visualizado por todos os intervenientes na sessão. Ao fazer o 

seu registo ser-lhe-á atribuído o papel de Participante | Público 

Na sessão visualizará vários tipos de participantes: 

 Moderador (Presidente do Júri ou Secretariado Técnico da Prova) 

 Apresentador (Candidato e Membros do Júri) 

 Participante (Público) 

 

O sistema estará previamente parametrizado para que, na qualidade de Participante | Público: 

 Não tenha permissão para transmitir o seu vídeo 

 Não tenha permissão para transmitir o seu som 

 Não tenha permissão para participar nas mensagens escritas 

 

Para testar o seu acesso, poderá aceder ao link específico da prova e registar-se 15 minutos antes da hora 

marcada para o início da prova. Visualizará, nesta fase e até ao início da prova, apenas um slide com o nome 

da sessão.  

A prova decorrerá como habitualmente em três momentos: 

 Discussão pública da prova entre o candidato e os membros do júri, que poderá ser precedida por 

uma apresentação do trabalho por parte do candidato 

 Reunião privada do júri para deliberar sobre a prova. O júri irá retirar-se para uma sala privada 

para reunir e deliberar sobre a prova. Nesse período a sala ficará sem qualquer tipo de ação. Após 

o término da reunião privada, o júri voltará à sala principal. 

 Comunicação do resultado da prova ao candidato e ao público 

 


