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1. INTRODUÇÃO E CONTEXTO 

As contingências provocadas pela pandemia SARS-CoV-2 obrigaram à rápida transição para contextos 

online de todas as atividades letivas.  Apesar de os ritmos e os tempos desta transição não terem sido 

idênticos nas instituições do ensino superior, todas tiveram a necessidade de adequar as suas aulas, 

atividades e materiais, ao novo contexto. 

Um dos aspetos que mais preocupa, nessa transição inevitável para o digital e para a distância, tem a 

ver com a definição dos métodos e elementos de avaliação adequados a estes contextos. Para a 

avaliação online, não há uma solução simples. É fundamental recorrer a estratégias diversificadas e 

complementares, tirando partido das ferramentas digitais disponíveis em cada instituição (Moodle 

e/ou outras). Naturalmente que a não presença física levanta questões relevantes na identificação 

dos estudantes, na segurança, na prevenção da fraude e na igualdade de acesso a recursos digitais e 

materiais, como equipamento informático e uma ligação à Internet adequada para a participação nas 

atividades letivas. 

O Conselho Coordenador dos Institutos Superiores Politécnicos (CCISP) constituiu um grupo de 

trabalho com o propósito de pensar a avaliação em contextos a distância no ensino superior, 

apresentando alguns dos métodos e estratégias de avaliação mais adequados para esta nova 

realidade, não só no imediato, mas também no futuro. Para adequar as estratégias propostas à 

realidade efetiva e atual das instituições de ensino superior, o grupo de trabalho propôs o 

preenchimento de um questionário às instituições representadas pelo CCISP, cujos resultados vão ser 

apresentados neste documento e servirão de fundamento às conclusões.  
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2. ESTRATÉGIAS DE AVALIAÇÃO PARA O ENSINO ONLINE 

O processo de ensino-aprendizagem, em qualquer modalidade de ensino, exige a adoção de 

estratégias que promovam uma efetiva aprendizagem de determinados conteúdos que visam o 

desenvolvimento de competências específicas. Para tal, professor e estudantes devem ser envolvidos 

no processo, cabendo a cada um dos atores um papel ativo. 

Se no contexto presencial, existem regras claramente definidas pela tutela ou pela direção da 

instituição, no contexto online, e em particular no atual contexto online, existem muitas dúvidas e 

desafios, nomeadamente em relação à avaliação, autenticidade e assiduidade.  

Apesar da literatura na área ser diversificada quanto aos modelos e abordagens, existe consenso entre 

os autores de referência, que no ensino online é fundamental colocar o estudante no papel ativo, 

devendo o professor criar atividades estimulantes que coloquem em prática conhecimentos ou 

necessidade de obter mais conhecimento teórico, que sejam realizadas com e em ferramentas 

intuitivas e desafiantes, num período de tempo adequado. Porém, para manter os níveis de motivação 

elevados é fundamental que os estudantes sintam o acompanhamento do professor, percebam que 

o seu trabalho é importante e se estão a ter o desempenho adequado e esperado. 

Para isso, o professor deve ir dando feedback personalizado e/ou generalizado, de acordo com as 

atividades propostas. Também é fundamental que as atividades sejam avaliadas em consonância com 

o esforço exigido para a sua execução e com os resultados esperados. Esta avaliação, mesmo que 

quantitativa, deve ser sempre acompanhada por um feedback construtivo e atempado, que permita 

ao estudante melhorar o seu desempenho nos momentos seguintes. É conveniente avaliar todas as 

atividades propostas aos estudantes. A ponderação da nota deve refletir o esforço e tempo necessário 

para a sua realização. Assim, a avaliação das atividades deve contemplar: 

• o que vai ser avaliado (se o processo ou o produto) 

• qual o tipo de avaliação (quantitativa/qualitativa) 

• quais os critérios para as diferentes rubricas e respetiva escala 

• qual o peso na avaliação final 

• que tipo de feedback está contemplado (automático, manual, individual, geral) 

 



ESTRATÉGIAS DE AVALIAÇÃO PARA O ENSINO ONLINE | PENSAR A AVALIAÇÃO EM CONTEXTOS A DISTÂNCIA NO ENSINO SUPERIOR 
 

3 

Na modalidade online, a avaliação assume especial importância, uma vez que é necessário garantir 

que os estudantes compreendam o que se espera que aprendam, qual o desempenho esperado e 

como será feito o seu acompanhamento, pelo que é fundamental indicar a ponderação e os critérios 

de avaliação. Os critérios de avaliação e respetivos níveis de desempenho, podem ser determinantes 

para o sucesso da aprendizagem e orientam o estudante para os resultados esperados. Como tal, 

devem ser disponibilizados quando são fornecidas as indicações das atividades. 

A forma como se utilizam os diversos instrumentos de avaliação pode atenuar algumas dúvidas que 

se colocam em contexto online, nomeadamente a questão da autenticidade. A utilização da voz e da 

escrita, se utilizada ao longo do percurso, permite ao professor identificar os estudantes. Cada 

indivíduo tem uma forma própria de escrever. Se for privilegiada a comunicação assíncrona, através 

de mensagens de texto ou de voz, o professor vai conhecendo os seus estudantes pela forma como 

escrevem e falam, sendo possível identificar, em momentos de avaliação, se o trabalho foi elaborado 

pelo próprio estudante. 

Conforme reiterado por diversos autores (lI & Lalani, 2020; Hodges, et al., 2020; Conrad & Openo, 

2018; Crosslin et al., 2018; McAlpine, 2012; Oldfield et.al, 2012; Timmis et.al, 2015; Colvin, Frith & 

Sewell, 2010; Davis, 2010) diversificar estratégias e apostar na interação assíncrona, poderá tornar o 

processo de avaliação mais pedagógico e permitir avaliar conhecimentos e diferentes tipos de 

competências. Com base na literatura apresentam-se alguns exemplos de instrumentos/atividades de 

avaliação e sugestões de utilização pedagógica. 

INSTRUMENTOS/ ATIVIDADES SUGESTÕES PEDAGÓGICAS/AVALIAÇÃO 

TESTES ONLINE Permite demonstrar conhecimentos teóricos. 

Apesar de existirem diversos tipos de perguntas (feedback automático 

ou manual), os testes com consulta são mais interessantes, do ponto 

de vista pedagógico, e reduz a suspeita de cópia. 

É importante ter um banco de questões alargado e diversificado que 

permita a criação de testes diferentes (adicionar questões aleatórias). 

É fundamental adequar o tempo do teste à complexidade das 

questões. Por exemplo, respostas de V/F ou escolha múltipla, caso não 

exijam cálculos, deve ser considerado, cerca de 2 minutos por 

pergunta. 

 Exemplos de ferramentas: Testes (LMS) 
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INSTRUMENTOS/ ATIVIDADES SUGESTÕES PEDAGÓGICAS/AVALIAÇÃO 

QUIZZES SIMPLES Permite demonstrar de forma imediata conhecimentos, opiniões, 

ideias. 

Podem ser criadas questões lançadas pelos estudantes ou baseadas 

em dúvidas frequentes. 

Pode ser integrado em sessões síncronas permitindo feedback 

imediato. 

Pode ser interessante dar oportunidade aos estudantes de criarem as 

suas próprias quizzes. 

 Exemplos de ferramentas: Socrative, Kahoot, Nearpod, H5P 

DEBATES /DISCUSSÃO / 
GERAÇÃO DE IDEIAS 

Permite demonstrar espírito crítico, criatividade, capacidade de 

argumentação, conhecimentos teóricos. 

Pode ser utilizado em pequeno ou grande grupo, para responder a 

questões, dissertar sobre temas, formular questões sobre um tema ou 

texto. 

Permite ao professor construir perguntas para testes a partir da 

informação debatida, fazer sínteses da matéria, perceber quais as 

maiores dificuldades em determinado tema. 

No caso de utilização do fórum do Moodle, permite avaliação imediata 

das mensagens. 

 Exemplos de ferramentas: Fórum (LMS), Padlet, Collaborate Nearpod, 

Open ended Mentimer, Microsoft Teams, Google Classroom 

PROJETO / RESOLUÇÃO DE 
PROBLEMAS / ESTUDOS DE 
CASO 

Permite demonstrar diversos conhecimentos e competências. 

Pode ser realizado individualmente ou em grupo. 

Pode ser articulado com diversas disciplinas. 

 Exemplos de ferramentas: Trabalho (LMS), Fórum (LMS), Trello 

PORTFOLIO / 
STORYTELLING 

Permite demonstrar trabalho desenvolvido ao longo de um percurso. 

Pode ser articulado com diversas disciplinas. 

 Exemplos de ferramentas: Wordpress, Mahara, Storyform, Canva, 

EduHub (PBworks) 



ESTRATÉGIAS DE AVALIAÇÃO PARA O ENSINO ONLINE | PENSAR A AVALIAÇÃO EM CONTEXTOS A DISTÂNCIA NO ENSINO SUPERIOR 
 

5 

INSTRUMENTOS/ ATIVIDADES SUGESTÕES PEDAGÓGICAS/AVALIAÇÃO 

REVISÃO POR PARES Permite demonstrar conhecimentos, reflexão e sentido de 

responsabilidade. 

Requer que o professor defina os critérios de avaliação. 

Pode ser utilizado para diversos tipos de trabalho. 

 Exemplos de ferramentas: Workshop (Moodle), Fórum (LMS) 

MAPA CONCEPTUAL / 
ORGANIGRAMA / 
ESQUEMA 

Permite demonstrar estruturação de ideias, processos, projeto. 

Pode ser utilizado numa fase intermédia de um projeto ou trabalho. 

 Exemplos de ferramentas: Mindmeister, Draw.io 

APRESENTAÇÃO / 
NARRAÇÃO COM ÁUDIO 
E/OU VÍDEO 

Permite demonstrar competências ao nível da oralidade. 

Pode ser utilizado em diversas atividades ou como complemento a 

uma atividade escrita. 

 
Exemplos de ferramentas: Screencast-o-matic, Powerpoint, Audacity, 

Audio Recorder H5P 

TRABALHO 
COLABORATIVO 

Permite demonstrar competências de organização e trabalho em 

equipa. 

Pode ser utilizado para diversos tipos de trabalho, com registo de 

atividade individual. 

 Exemplos de ferramentas: Padlet, Google drive, Microsoft Teams, 

Google Classroom, Collaborate Nearpod, Open ended Mentimer, Wiki 

ou Glossário (Moodle) 

LEITURA COLABORATIVA / 
INVESTIGAÇÃO 

Permite demonstrar espírito crítico / analítico, conhecimentos 

teóricos, organização. 

Pode ser utilizado, de forma individual ou em grupo, para destacar 

informação, comentar, questionar, explicar um texto ou outro tipo de 

conteúdo carregado pelo professor. 

 Exemplos de ferramentas: Nowcoment, Pesusall 
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INSTRUMENTOS/ ATIVIDADES SUGESTÕES PEDAGÓGICAS/AVALIAÇÃO 

CURADORIA / 
INVESTIGAÇÃO 

Permite demonstrar o espírito crítico. 

Pode ser utilizado, de forma individual ou em grupo, para selecionar 

conteúdos disponíveis na web, destacar informação relevante nesses 

conteúdos e/ou comentar o conteúdo partilhado pelo próprio ou por 

colegas. 

 Exemplos de ferramentas: Diigo, Mendley 

Tabela 1: Exemplos de atividades de avaliação e sugestões de utilização pedagógica 

Contudo, no contexto atual, a maioria dos docentes desconhece estas estratégias e as instituições não 

conseguiram atempadamente formar o seu corpo docente para estas novas abordagens pedagógicas, 

ferramentas tecnológicas e estratégias de ensino-aprendizagem adequadas para o contexto online. 
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3. AVALIAÇÃO ONLINE - PANORAMA DAS IES 

Pretendeu-se conhecer as experiências e realidades das instituições que integram o CCISP, no que diz 

respeito à avaliação online, nomeadamente em relação às soluções encontradas, os seus aspetos 

positivos e limitações, e fundamentar as propostas do grupo de trabalho relativamente a esta 

temática. Construiu-se um inquérito por questionário, cuja estrutura e procedimentos de aplicação 

são apresentados abaixo. Espera-se que este trabalho também possa contribuir para um processo de 

reflexão das instituições do ensino superior sobre os métodos e práticas de avaliação online e a 

distância mais adequados à sua realidade. 

3.1. QUESTIONÁRIO - OBJETIVOS E ESTRUTURA 

O questionário proposto foi estruturado para obter informações sobre três grandes áreas: 

• Identificação da instituição de ensino e unidade orgânica, bem com a respetiva caraterização 

do domínio científico e tipo de apoio ao ensino a distância;  

• Tipos e ferramentas de apoio às atividades letivas utilizadas; 

• Tipos de atividades de avaliação utilizadas e requisitos para soluções de monitorização de 

testes online. 

Com o objetivo de permitir um preenchimento simples, prático e rápido, este questionário era 

composto por 17 questões, maioritariamente semifechadas e de resposta opcional, com a seguinte 

estrutura: 

CARATERIZAÇÃO DA INSTITUIÇÃO E ÁREA CIENTÍFICA 

1. Instituição de ensino 

Questão de resposta obrigatória, de escolha única que permitiria selecionar uma das 

instituições representadas pelo CCISP, permitindo assim agrupar as respostas por instituição. 

2. Unidade orgânica 

Questão de texto aberto (com normalização na fase de tratamento de dados) que permitiria 

identificar a unidade orgânica do inquirido, permitindo assim agrupar as respostas por este 

campo. 
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3. Domínio Científico 

Questão obrigatória, de escolha múltipla, que permitiria contextualizar as respostas de acordo 

com a área científica: “Ciências da Vida e da Saúde”, “Ciências Exatas e da Engenharia”, 

“Ciências Naturais e do Ambiente” e “Ciências Sociais e Humanidades”. 

FERRAMENTAS DE APOIO ÀS ATIVIDADES LETIVAS 

Questão de resposta opcional, com uma estrutura de matriz, com as opções de resposta “Uso 

frequente”, “Uso moderado”, “Uso esporádico”, “Não utilizado” ou ”Sem resposta” (valor 

predefinido), para as dimensões “Plataforma de eLearning”, “Comunicação síncrona / 

videoconferência”, “Comunicação assíncrona”, “Alojamento de ficheiros”, “Anti plágio” e “Outra(s)”. 

1. Plataforma de eLearning utilizada 

Subquestão apresentada caso o inquirido faça uso de uma plataforma de eLearning, de 

resposta opcional, com uma estrutura de matriz, com as opções de resposta “Uso frequente”, 

“Uso moderado”, “Uso esporádico”, “Não utilizado” ou ”Sem resposta” (valor predefinido), 

para algumas das plataformas de eLearning mais utilizadas. O uso da opção de resposta 

“Outra(s)” apresenta uma caixa de texto aberto que permite ao inquirido especificar outras 

plataformas de eLearning utilizadas. O principal objetivo desta questão era a fundamentação 

de um requisito de interoperabilidade de uma solução de monitorização de avaliações online 

com as plataformas de eLearning mais utilizadas.  

2. Ferramentas de comunicação síncrona/videoconferência utilizadas 

Subquestão apresentada caso o inquirido faça uso de uma solução de comunicação 

síncrona/videoconferência, de resposta opcional, com uma estrutura de matriz, com as 

opções de resposta “Uso frequente”, “Uso moderado”, “Uso esporádico”, “Não utilizado” ou 

“Sem resposta” (valor predefinido), para algumas das ferramentas de comunicação síncrona 

mais utilizadas. O uso da opção de resposta “Outra(s)” apresenta uma caixa de texto aberto 

que permite ao inquirido especificar outras ferramentas de comunicação síncrona. O principal 

objetivo desta questão era de identificar e quantificar as ferramentas mais comuns para 

sessões síncronas, no sentido de propor estratégias de monitorização alternativas das 

atividades de avaliação online bem como outros tipos de atividades de avaliação, compatíveis 

com as soluções mais utilizadas.  

3. Ferramentas de comunicação assíncrona utilizadas 

Subquestão apresentada caso o inquirido faça uso de uma solução de comunicação 

assíncrona, de resposta opcional, com uma estrutura de matriz, com as opções de resposta 
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“Uso frequente”, “Uso moderado”, “Uso esporádico”, “Não utilizado” ou ”Sem resposta” 

(valor predefinido), para algumas das ferramentas de comunicação assíncrona mais utilizadas. 

O uso da opção de resposta “Outra(s)” apresenta uma caixa de texto aberto que permite ao 

inquirido especificar outras ferramentas de comunicação assíncrona. O principal objetivo 

desta questão era de identificar e quantificar as ferramentas mais comuns para comunicação 

assíncrona, no sentido de propor e fundamentar métodos e atividades de avaliação 

alternativas, compatíveis com as soluções mais utilizadas.  

4. Anti plágio 

Permite identificar qual o tipo de uso que as instituições estariam a fazer das soluções de anti 

plágio como ferramenta de apoio a algumas atividades de avaliação.  

5. Outra(s) 

Campo de texto aberto que permitiria ao inquirido especificar outras ferramentas de 

ferramentas de apoio às atividades letivas. O principal objetivo desta questão era de 

identificar outras ferramentas em uso que pudessem permitir a realização de atividades de 

avaliação alternativas, mesmo para alguns domínios do conhecimento mais específicos.  

ATIVIDADES DE AVALIAÇÃO ONLINE 

Questão de resposta opcional, com uma estrutura de matriz, com as opções de resposta “Uso 

frequente”, “Uso moderado”, “Uso esporádico”, “Não utilizado” ou ”Sem resposta” (valor 

predefinido), para as dimensões “Debates”, “Atividades colaborativas”, “Resolução de exercícios”, 

“Projeto”, “Simulação”, “Relatórios, Análise crítica”, “Portefólio”, “Testes com consulta”, “Testes sem 

consulta” e “Outra(s)”. O principal objetivo desta questão era o de perceber se as instituições de 

ensino estariam ou não a apostar em métodos de avaliação alternativos aos testes com consulta, no 

sentido de aferir qual a necessidade efetiva de uma solução de monitorização para este tipo de 

atividade.  

O uso de “Outra(s)” atividades de avaliação apresentaria um campo de texto aberto que permitiria ao 

inquirido especificar outras ferramentas de ferramentas de apoio às atividades letivas. O principal 

objetivo desta questão era o de identificar outras atividades de avaliação em aplicação, para além das 

especificadas. 
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FUNCIONALIDADES RECOMENDADAS PARA A MONITORIZAÇÃO DE TESTES ONLINE 

Questão de resposta opcional, com uma estrutura de matriz, com as opções de resposta 

“Imprescindível”, “Recomendado”, “Desnecessário” ou ”Sem resposta” (valor predefinido), para as 

dimensões “Bloqueio de aplicações não autorizadas”, “Validação de identidade online”, “Chat durante 

as avaliações”, “Captura de áudio e vídeo”, “Deteção de fraude” e “Identificação automática de 

comportamentos suspeitos”. 

Nesta questão pretendeu-se saber quais as funcionalidades consideradas essenciais para uma 

ferramenta de monitorização de testes online, dentro das mais comuns para este tipo de ferramentas, 

no sentido de identificar alguns dos requisitos funcionais essenciais para uma solução deste tipo. 

Na questão de resposta aberta “Recomenda/conhece algum software de monitorização” o inquirido 

era convidado a propor software de monitorização, no sentido de identificar quais soluções mais 

conhecidas e, possivelmente, com uma menor curva de aprendizagem. 

TIPO DE APOIO AO ENSINO A DISTÂNCIA DISPONIBILIZADO PELA ESCOLA/INSTITUIÇÃO 

Questão de resposta opcional, de escolha múltipla, com as opções de resposta “Centros/unidades 

dedicados ao EaD”, “Gabinetes ad hoc para o ensino remoto de emergência”, “Apoio por 

especialistas”, “Apoio por pares”, “Outro(s)”, pretendia-se caraterizar o tipo de apoio que estaria a ser 

fornecido aos docentes, no sentido de apoiar a transição do ensino para um contexto online, com a 

previsível necessidade de adequar os métodos de avaliação a esta nova realidade. 

NO ATUAL CONTEXTO DE MUDANÇA DAS ATIVIDADES LETIVAS PRESENCIAIS PARA O ONLINE, QUAIS 

FORAM OS PRINCIPAIS DESAFIOS E OPORTUNIDADES 

Questão de resposta opcional e de texto aberto, que pretendia conhecer as principais dificuldades 

e  oportunidades na transição para um ensino online. 

3.2. UNIVERSO 

O universo a inquirir eram as unidades orgânicas/escolas das 24 instituições de ensino representadas 

pelo CCISP, seja através de uma resposta única do diretor ou de respostas múltiplas dos docentes de 

cada uma das unidades orgânicas.  

3.3. PROCEDIMENTOS DE APLICAÇÃO DO QUESTIONÁRIO 

O pedido de preenchimento do questionário foi feito pela presidência do CCISP à presidência de cada 

uma das instituições que o mesmo representa, por correio eletrónico com recurso a uma hiperligação 
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de acesso a um questionário anónimo na plataforma LimeSurvey. O questionário esteve disponível 

para preenchimento de 23 de abril de 2020 (0:00) a 30 de abril de 2020 (23:59). 

3.4. ANÁLISE DOS RESULTADOS 

A análise dos dados foi feita com base nas 407 respostas completas fornecidas por 20 IES, sendo duas 

universidades (Algarve e Aveiro), catorze politécnicos e quatro escolas integradas (Escola Náutica 

Infante D. Henrique e Escolas de Enfermagem de Porto, Coimbra e Lisboa), no total de oitenta 

Unidades Orgânicas (UO). Para unidades orgânicas com mais de um questionário completo submetido, 

aplicou-se a mediana dos valores para cada uma das respostas, garantindo assim equidade dos 

resultados e um peso relativo comum entre as várias escolas. 

Nas próximas seções será apresentada a análise dos resultados para cada uma das questões do 

questionário. 

 DOMÍNIO CIENTÍFICO 

Verificou-se que 51 UO podem ser enquadradas no domínio científico das Ciências Sociais e 

Humanidades, 35 em Ciências Exatas e Engenharia, 21 em Ciências da Vida e da Saúde e 12 em Ciências 

Naturais e do Ambiente.  

 TIPO DE APOIO AO ENSINO A DISTÂNCIA DISPONIBILIZADO PELA ESCOLA/ 

INSTITUIÇÃO 

Nesta secção são apresentados os dados e analisados os resultados relativos ao tipo de apoio ao 

ensino a distância disponibilizado pela escola/instituição, no sentido de identificar os meios que cada 

Unidade Orgânica dispõe, podendo estas selecionar mais do que uma opção. 

As dinâmicas de apoio ao funcionamento em ensino a distância nas várias Unidades Orgânicas são 

diversa e revestem tanto um cariz formal como informal. Encontram-se 68 referências ao uso da ajuda 

dos pares, num ambiente de alguma descontração e informalidade, 52 referências à procura de ajuda 

especializada, 45 mencionam a existência de centros, serviços ou unidades orgânicas especializadas 

em EaD e 31 reportam a criação de gabinetes ad hoc para o ensino remoto de emergência, conforme 

evidencia a Figura 1. 
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Figura 1: Tipo de apoio ao ensino a distância disponibilizado pela escola/instituição 

Apreciação global 

Dos tipos de apoio elencados, verifica-se que a maioria dos respondentes salientam a importância de 

uma ajuda entre pares e de especialistas. A criação de gabinetes ad hoc surge porque há sempre 

oportunidades nos problemas. 

 FERRAMENTAS DE APOIO A ATIVIDADES LETIVAS 

Nesta secção são apresentados e descritos os resultados relativos às ferramentas de apoio às 

atividades letivas e utilização de plataformas de eLearning. 

Relativamente às ferramentas de apoio destaca-se a utilização de plataformas de eLearning, a 

comunicação síncrona e assíncrona, alojamento de ficheiros, soluções anti plágio, entre outras (Tabela 

2 e Figura 2). 

  

  USO FREQUENTE USO MODERADO USO ESPORÁDICO NÃO USA 

PLATAFORMA DE ELEARNING 91,3% 5% 3,7% 0% 

COMUNICAÇÃO SÍNCRONA 88,8% 8,8% 1,2% 1,2% 

COMUNICAÇÃO ASSÍNCRONA 53,8% 36,2% 7,5% 2,5% 

ALOJAMENTO DE FICHEIROS 73,8% 11,3% 11,3% 3,7% 

ANTI-PLÁGIO 10% 27,5% 37,5% 10% 

OUTRAS 1,3% 3,8% 13,8% 81,3% 

Tabela 2: Ferramentas de apoio utilizadas 
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Figura 2: Ferramentas de apoio a atividades letivas 

Em 91,3% das Unidades Orgânicas há uma plataforma de eLearning que é usada frequentemente 

(N=73), em 5% é usada de forma moderada (N= 4) e em 3,7% usada esporadicamente (N=3). 

Quanto ao modo de comunicação, as estatísticas revelam que 88,8% dos inquiridos usam de forma 

frequente a comunicação síncrona (N=71), 8,8% usam de forma moderada (N=7) e 1,2% de forma 

esporádica e há quem tenha referido não comunicar de forma síncrona (N=1). Quanto à comunicação 

assíncrona, mais de 50% das UO comunicam de forma frequente (N=40), 36,2% moderadamente 

(N=29), 7,5% esporadicamente (N=6) e 2,5% não usam (N=2). Conclui-se assim que maioria das UO 

comunicam tanto em modo síncrono como assíncrono, com vantagem para a comunicação em tempo 

real.   

Relativamente ao alojamento de ficheiros, os dados indicam que 73,8% das UO alojam 

frequentemente ficheiros (N=59), 11,3% fazem-no moderadamente e esporadicamente (N= 9) e 

apenas 3,7% não procedem a esta prática (N= 3). As UO destacam o alojamento na Cloud, em redes 

sociais e até páginas web pessoais. As interações com os estudantes e entre docentes são feitas via 

Moodle, Zoom, Skype e Teams. É mencionado ainda o e-mail, o Facebook, a aplicação WhatsApp, 

Google Meet, o Messenger e o telefone.  

As ferramentas para apoio a atividades letivas mais listadas para criação de conteúdos são: 

Whiteboard, Planner, screencast-o-matic, PubMed Search; EPAdb.com search; Youtube, Socrative, 

Padlet, Mentimeter, Mindmeister; GoodNotes; Kahoot, Trello, AhaSlides.  
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Relativamente às ferramentas de apoio anti plágio, as estatísticas indicam que 37,5% das UO não 

as  utilizam (N=30), 27,5% usam moderadamente (N=22), 25% fazem-no esporadicamente (N=20) e 

apenas 10% usam frequentemente (N=8). Daqui se extrai que a maioria das UO (52,5%) apenas faz 

uso moderado e esporádico de ferramentas anti plágio. 

Apreciação global 

Relativamente às ferramentas de apoio às atividades letivas, 91,3% das UO usam frequentemente 

uma plataforma de eLearning, 88,8% comunicam frequentemente de forma síncrona e 53,8% de 

forma assíncrona. Também se verifica que 73,8% alojam ficheiros frequentemente e 37,5% não 

utilizam ferramentas de apoio anti plágio.  

 PLATAFORMAS DE E-LEARNING UTILIZADAS 

No que diz respeito às plataformas de eLearning utilizadas, os dados estatísticos revelam que o 

Moodle e o Teams são as plataformas usadas mais frequentemente, com 76,25% e 28,75%, 

respetivamente. É de salientar que 22,5% da UO referiram usar plataforma própria e 13,75% outras, 

como o Zoom, o Webex (Cisco) e Slack ou Sakai, conforme se verifica na Tabela 3 e respetivo gráfico 

(Figura 3). 

  USO FREQUENTE USO MODERADO USO ESPORÁDICO NÃO USA 

BLACKBOARD 1,25% 0% 1,25% 97,5% 

CANVAS 0% 0% 2,5% 97,5% 

GOOGLE CLASSROOM 1,25% 5% 7,5% 86,2% 

TEAMS 28,75% 10% 17,5% 43,75% 

MOODLE 76,25% 3,75% 8,75% 11,25% 

PRÓPRIA 22,5% 1,25% 1,25% 75% 

OUTRAS 13,75% 5% 13,75% 67,5% 

Tabela 3: Plataformas de eLearning utilizadas 
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Figura 3: Plataformas de e-learning utilizadas 

Os dados indicam que o Moodle e o Microsoft Teams são os mais utilizados com 76,25% e 28,75%, 

respetivamente. 

 FERRAMENTAS DE COMUNICAÇÃO SÍNCRONA/VIDEOCONFERÊNCIA UTILIZADAS 

Nesta secção são apresentados e descritos os resultados relativos às ferramentas de comunicação 

síncronas/videoconferências utilizadas pelas Unidades Orgânicas. 

Relativamente à utilização das ferramentas de comunicação, verifica-se que 88,8% das UO utilizam 

ferramentas de comunicação síncronas de forma frequente, com 8,8% a referir que utiliza estas 

ferramentas de forma moderada. Por outro lado, somente 1,2% das UO refere que utiliza 

esporadicamente este tipo de ferramentas, sendo que os restantes 1,2% indica a não utilização das 

mesmas.  

Para refinar os resultados, foram englobadas opções como o Chat (que, geralmente, se encontra 

incorporado nas plataformas de eLearning utilizadas), redes sociais como o Facebook, a plataforma 

Meet da Google, o Microsoft Teams (que se desdobra como plataforma de colaboração), WhatsApp, 

Cisco WebEx, Colibri (serviço da FCCN atualmente baseado na aplicação Zoom), Skype, telefone e 

outras plataformas. Segue-se uma análise percentual detalhada da utilização destas ferramentas pelas 

80 Unidades Orgânicas que responderam ao questionário. 

  USO FREQUENTE USO MODERADO USO ESPORÁDICO NÃO USA 

CHAT 30% 28,75% 18,75% 22,75% 

REDES SOCIAIS 5% 30% 20% 45% 

GOOGLE MEET/HANGOUTS 5% 10% 17,5% 67,5% 

MICROSOFT TEAMS 28,75% 20% 22,5% 28,75% 

WHATSAPP 13,75% 27,5% 23,75% 35% 
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  USO FREQUENTE USO MODERADO USO ESPORÁDICO NÃO USA 

WEBEX 2,5% 5% 10% 82,5% 

ZOOM/COLIBRI 88,75% 7,5% 2,5% 1,25% 

SKYPE 12,5% 45% 17,5% 25% 

PLATAFORMA PRÓPRIA 5% 5% 1,25% 88,75% 

TELEFONE 12,5% 10% 37,5% 27,5% 

OUTRAS 0% 2,5% 12,5% 85% 

Tabela 4: Ferramentas para comunicação síncrona 

Pela análise à Tabela 4 constata-se que as ferramentas de comunicação síncrona mais utilizadas são o 

Colibri Zoom (88,75%), seguindo-se o Chat (30%), Microsoft Teams (28,75%) e WhatsApp (13,75%). É 

de salientar ainda que 12,5% das UO relatam que o telefone é ainda usado como meio de comunicação 

síncrona. Na opção “Outras” os inquiridos referem ainda a ferramenta 8X8.vc e o BigBlueButton (BBB). 

Chat da plataforma eLearning 

Em termos de utilização do chat, podemos verificar que 24 das 80 UO (30%) utilizam de modo 

frequente esta ferramenta para comunicar com os seus estudantes, 28,7% (N=23) utilizam 

moderadamente, 22,5% (N=15) esporadicamente, enquanto as remanescentes 18,8% (N=18) não 

utilizam esta ferramenta. 

Redes Sociais 

No que concerne à utilização das redes sociais podemos verificar que 45% (N=36) das UO não utilizam 

este meio como forma de comunicar com os estudantes; 30% (N=24) utilizam moderadamente, sendo 

o uso esporádico declarado por 20% (N=16) unidades orgânicas. Das 80, somente 4 (5%) das UO não 

dinamizam a comunicação assíncrona nas redes sociais.                  

Google Meet/Hangout 

Verificou-se uma taxa de 67,5% (N=54) de UO que não utilizam esta ferramenta; 5% (N=4) refere uma 

utilização frequente, 17,5% (N=14) uma utilização esporádica, sendo os restantes 10% (N=8) 

atribuídos a uma utilização moderada. 

Microsoft Teams 

O uso frequente do Microsoft Teams, assim como a sua não utilização, representam a mesma 

percentagem de 28,7% (N=23). O uso esporádico desta ferramenta é de 22,5% (N=18), enquanto que 

o moderado é de 20% (N=16). 
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WhatsApp 

Em 35% (N=28) das UO o WhatsApp não é usado como canal de comunicação. Nas restantes, há uso 

moderado em 27,5% (N=22) e esporádico em 23,7% (N=19). Apenas 13,8% (N=11) usa o Whatsapp 

como uma ferramenta de comunicação. 

Cisco WebEx 

A ferramenta WebEx é pouco usada sendo que 82,5% (N=66) das UO referem não a utilizar, 

provavelmente a favor da plataforma Colibri/Zoom. 

Colibri/Zoom 

Esta plataforma é manifestamente a plataforma de videoconferência preferencial das UO inquiridas, 

com uma taxa de utilização de 88,8% (N=71), sendo que apenas 1,2% (N=1) declaram a sua não 

utilização. 

Skype 

O Skype é utilizado em 45% (N=36) das UO, existindo 25% (N=20) de UO que referiram não o utilizar. 

O uso esporádico é referido por 17,5% (N=14) das UO e 12,5% (N=10) não utilizam o Skype.  

Plataforma própria  

Não é utilizada plataforma própria em 88,8% (N=71) das UO. Das restantes, 5% (N=4) referiram uma 

utilização frequente, e apenas uma instituição referiu utilizar plataforma própria com bastante 

frequência. A eventual explicação para estes resultados pode estar relacionada com os custos 

associados à manutenção de uma plataforma própria.  

Telefone 

É possível verificar que 10% (N=8) das UO usam moderadamente este meio de comunicação, e 12,5% 

(N=10) declaram utilizá-lo frequentemente. Os números são mais expressivos do lado oposto da 

escala, com 37,5% (N=30) a favorecer uma utilização esporádica e 40% (N=32) não utilizam. 

Outra(s) 

Há 12,5% (N=10) de UO que afirmaram utilizar outras plataformas como, por exemplo, o 8x8.vc, o 

BigBlueButton, o Jitsi ou o Sakai.   

Apreciação global 

Verifica-se que, apesar de existir uma grande diversidade de plataformas em uso nas diferentes UO, a 

plataforma de comunicação síncrona mais utilizada é a plataforma Colibri/Zoom em 79 das 80 UO que 

participaram neste estudo.  
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 FERRAMENTAS DE COMUNICAÇÃO ASSÍNCRONA UTILIZADAS 

Na Tabela 5 apresentam-se as ferramentas de comunicação assíncrona mais utilizadas. Predomina o 

uso frequente de ferramentas habituais, como o correio eletrónico (e-mail) e os fóruns da plataforma 

de eLearning.  

  USO FREQUENTE USO MODERADO USO ESPORÁDICO NÃO USA 

E-MAIL 87,5% 8,8% 0% 3,8% 

REDES SOCIAIS 8,8% 32,5% 17,5% 41,3% 

FÓRUNS DA PLATAFORMA EAD 53,8% 21,3% 12,5% 12,5% 

MICROSOFT TEAMS 25% 13,8% 22,5% 38,8% 

GOOGLE DOCS 10% 21,3% 23,8% 17,5% 

OFFICE 365 21,3% 23,8% 17,5% 37,5% 

PLATAFORMA PRÓPRIA 18,8% 3,8% 0% 77,5% 

OUTRAS 3,8% 2,5% 10% 83,8% 

Tabela 5: Ferramentas de comunicação assíncrona 

Analisemos agora os resultados deste inquérito de forma detalhada, separados por ferramenta. 

Correio Eletrónico (e-mail) 

No que concerne à utilização do correio eletrónico verificou-se que 87,5% das UO (N=70) fazem uma 

utilização frequentemente deste meio para comunicar com os estudantes. Por outro lado 8,8% (N=7), 

utilizam o e-mail moderadamente e 3,7% (N=3) não utilizam o e-mail. 

Redes Sociais 

As redes sociais não são usadas como plataforma de comunicação assíncrona por 41,3% (N=33). A 

utilização moderada e esporádica é feita por 50% (N=40) das UO, sendo que apenas 8,8% (N=7) afirma 

utilizar estas redes regularmente. 

Fóruns da plataforma de eLearning 

A ferramenta fóruns da plataforma de eLearning é utilizada regularmente por 53,8% das UO (N=43) 

para comunicar com os estudantes. Tem uma utilização moderada por 21,3% (N=17), e é referido uso 

moderado por 12,5% (N=10), sendo esta também a percentagem dos que referem não usar a 

ferramenta fórum da plataforma de eLearning.  
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Microsoft teams 

A ferramenta Microsoft Teams tem vindo a ganhar espaço no contexto académico. No caso presente, 

25% das UO (N=31) referiram utilizar esta plataforma para comunicar com os alunos. Das restantes, 

13,8% (N=11) fazem uma utilização moderada, 22,5% (N=18) uma utilização esporádica e 38,7% 

(N=31) não utilizam.  

Plataforma própria 

A plataforma própria de comunicação assíncrona não é utilizada por 77,5% (N=62) das UO, sendo o 

uso frequente declarado por 18,8% (N=15) e o uso moderado por 3,8% (N=3).  

Google Docs 

No caso específico do Google Docs verificamos que 45% das UO (N=36) não utilizam esta plataforma. 

O uso esporádico situa-se nos 23,8% (N=19), sendo a percentagem de UO que utiliza esta plataforma 

de forma moderada de 21,3% (N=17). Salienta-se ainda que o uso frequente é de 10% (N=8). 

Office 365 

A plataforma Office 365 apresenta um uso moderado de 23,7% (N=19), frequente é de 21,3% (N=17) 

e esporádico de 17,5% (N=14). Porém, 37,5% (N=30) afirma não utilizar esta plataforma regularmente. 

Outra(s) 

Em resposta a esta questão, as UO inquiridas referiram ferramentas como o Zoom Chat, YouTube, 

NETACAD Cisco, Moodle, grupo do WhatsApp, entre outras ferramentas de gravação audiovisual.  

Em 83,8% (N=67) das UO não se utilizam outras plataformas para além das referidas na tabela 4, 

situando-se o uso esporádico de outras ferramentas nos 10% (N=8) e frequente nos 3,38% (N=3). Só 

2,25% (N=2) afirmam utilizar outras ferramentas para comunicação assíncrona com os alunos. 

Apreciação global 

Em síntese, as ferramentas de comunicação assíncrona parecem ser as mais utilizadas pelo conjunto 

das Instituições do Ensino Superior. O correio eletrónico (e-mail) é a ferramenta preferida para 

comunicar (88%), seguida dos fóruns das plataformas de eLearning (53,8%). Parece estar a aumentar 

a frequência com que se usam as ferramentas do Office 365 e o Microsoft Teams para manter o 

contacto com os estudantes. Estas plataformas, mais dedicadas ao trabalho colaborativo, continuam 

a ganhar espaço devido à facilidade de utilização. 
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 ATIVIDADES DE AVALIAÇÃO ONLINE UTILIZADAS 

Nesta secção são apresentados e descritos os resultados relativos à frequência das atividades de 

avaliação online utilizadas pelas UO. Entre estas destacam-se os debates, as atividades colaborativas, 

a resolução de exercícios, os projetos, as simulações, os relatórios, os portefólios, os testes com e sem 

consulta, entre outras, como evidencia o gráfico (Figura 4) e respetiva tabela (Tabela 6).  

 

Figura 4: Atividades de avaliação online utilizadas 

  

  USO FREQUENTE USO MODERADO USO ESPORÁDICO NÃO USA 

DEBATES 28,75% 31,25% 17,5% 22% 

ATIVIDADES COLABORATIVAS 38,75% 33,75% 16,25% 11,25% 

RESOLUÇÃO EXERCÍCIOS 63,75% 23,75% 8,75% 3,75% 

PROJETOS 51,25% 26,25% 13,75% 8,75% 

SIMULAÇÕES 22,5% 23,75% 21,25% 32,5% 

RELATÓRIOS 48,75% 25% 17,5% 8,75% 
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  USO FREQUENTE USO MODERADO USO ESPORÁDICO NÃO USA 

PORTEFÓLIOS 22,5% 18,75% 18,75% 40% 

TESTES COM CONSULTA 28,75% 31,25% 16,25% 23,75% 

TESTES SEM CONSULTA 25% 28,75% 17,5% 28,75% 

OUTRAS 0% 2,5% 11,25% 86,25% 

Tabela 6: Atividades de avaliação online utilizadas 

De seguida são abordados, individualmente, as atividades de avaliação: 

Debates 

Os resultados obtidos indicam que 31,25% dos inquiridos (N=25) usa moderadamente e 28,75% usa 

frequentemente (N=23). Contudo, 17,5% (N=14) das UO referem um uso esporádico e 22,5 % (N=18) 

não utilizam esta atividade de avaliação.  

Atividades colaborativas 

Foram referidas como sendo de uso frequente em 38,8% dos casos (N= 31), de uso moderado em 

33,8% dos casos (N=27) e de uso esporádicos em 16,2 % dos casos (N= 13). Estas atividades não são 

desenvolvidas em 11,3% dos casos (N= 9). 

Resolução de exercícios 

Foi uma atividade classificada como sendo de uso frequente por 63,7% das UO (N=51), de uso 

moderado em 23,8% (N=19) e de uso esporádico em 8,8 % (N=7). Apenas 3,7% (N=3) refere não utilizar 

esta atividade de avaliação. 

Projeto 

Este tipo de atividade é usado frequentemente por 51,2 % dos casos (N=41), moderadamente por 26,2 

% dos casos (N= 21), e esporadicamente por 13,8% (N=11). Em 8,8% dos casos (N=7) o projeto não é 

utilizado como atividade de avaliação online. 

Simulação 

É uma atividade de avaliação online de uso frequente em 22,5% dos casos (N=18), de uso moderado 

em 23,8% dos casos (N=19) e de uso esporádico em 21,3% dos casos (N=17). Cerca de 32,5% das UO 

não utilizam esta atividade avaliação (N=26). 
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Relatórios e análise crítica 

48,8% dos inquiridos utilizam estas atividades de forma frequente (N=39), 25% utilizam de forma 

moderada (N= 20) e 17,5% utilizam de forma esporádica (N=14). Esta atividade não é utilizada em 

8,8% dos casos (N= 7). 

Portefólio 

As estatísticas indicam que 40% das UO não utilizam esta atividade de avaliação (N=32). Todavia, 

22,5% usa frequentemente (N=18), e 18,8 e 18,7% usa de forma esporádica e moderada (N=15).  

Testes com consulta 

Os dados indicam que são uma atividade de avaliação online de uso frequente em 28,7% dos casos 

(N=23), de uso moderado em 31,3% dos casos (N=25) e de uso esporádico em 16,2% dos casos (N=13). 

Esta atividade não é utilizada em 23,8% dos casos (N=19). 

Testes sem consulta 

Atividade de avaliação online de uso frequente em 25% (N=20) das UO, de uso moderado em 28,7% 

(N=23) e de uso esporádico em 17,5 % (N=14). Esta atividade não é utilizada em 28,7% dos casos (N=23 

respostas). 

Outra(s) 

Cerca de 11,3% das UO referiram ainda outras atividades de avaliação (N=11) de uso moderado ou 

esporádico, nomeadamente:  

• Exercícios práticos e orais realizados em tempo real (via plataforma online); 

• Trabalho teórico de desenvolvimento crítico de um assunto ou temática proposta; 

• Reuniões com estudantes; 

• Provas orais (incluindo defesa de projetos em formato semelhante a prova oral, apresentação 

oral de resolução de questões do foro gramatical ou de tradução e apresentação de trabalhos 

escrito); 

• Produção de trabalhos jornalísticos, escritos, gravados e multimédia;  

• Trabalhos de investigação académica (desenvolvimento de tema e análise crítica); 

• Google Forms, ExeLearning, Socrative; 

• Envio de Envio de ficheiros na plataforma;  

• Áudios e vídeos; 

• Acadly. 
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Apreciação global 

A resolução de exercícios e o projeto são as atividades de avaliação online adotadas com maior 

frequência, em 63,7% e 51,2% das Unidades Orgânicas, respetivamente.  

Os relatórios com análise crítica são outra das atividades mais utilizadas, sendo referidos como de uso 

frequente em 48,8% dos casos. 

Testes com e sem consulta e debates são atividades de avaliação online usadas frequentemente, em 

menos de 30% das UO. Os resultados mostram que estas atividades são essencialmente de uso 

moderado (entre 28 e 31% aproximadamente) e que não são utilizadas por várias UO (entre 22 e 29%, 

aproximadamente). 

Os portefólios e a atividades de simulação são as menos utilizadas. A simulação não é utilizada em 

32,5% dos casos, e o seu uso é essencialmente moderado. Os portefólios são referidos como não 

utilizados em 40% das UO, embora sejam de uso frequente em 22,5% dos casos. 

Por fim, no que diz respeito às outras atividades de avaliação online, é de salientar que as provas orais 

ou equivalente são a atividade mais referida, juntando-se a este grupo outras atividades como o 

preenchimento de formulários e a elaboração de trabalhos com recursos a outras ferramentas, tais 

como áudios, vídeos e trabalhos jornalísticos. 

 FUNCIONALIDADES PARA A MONITORIZAÇÃO DE TESTES ONLINE 

Nesta secção são apresentados e descritos os resultados relativos às funcionalidades para a 

monitorização de testes online. Estes dados são apresentados na Tabela 7 e gráfico correspondente 

(Figura 5). 

  IMPRESCINDÍVEL RECOMENDÁVEL DESNECESSÁRIO 

BLOQUEIO DE APLICAÇÕES NÃO AUTORIZADAS 30% 52,5% 17,5% 

VALIDAÇÃO DE IDENTIDADE ONLINE 62,5% 26,2% 11,3% 

CHAT DURANTE AS AVALIAÇÕES 8,8% 60% 31,3% 

CAPTURA DE ÁUDIO E VÍDEO 25% 56,3% 18,8% 

IDENTIFICAÇÃO DE COMPORTAMENTOS SUSPEITOS 30% 48,8% 21,3% 

DETEÇÃO DE FRAUDE 43,8% 41,3% 15% 

Tabela 7: Funcionalidades para a monitorização de testes online 
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Figura 5: Funcionalidades para a monitorização de testes online 

Bloqueio de aplicações não autorizadas 

O bloqueio de aplicações não autorizadas é uma funcionalidade que permite restringir ou autorizar o 

acesso a aplicações ou recursos específicos durante a realização de uma avaliação. Geralmente este 

tipo de soluções é utilizado em ambientes controlados, como laboratórios ou salas de informática e, 

geralmente, integra com a solução de avaliação ou de monitorização online. A necessidade de uma 

funcionalidade deste tipo foi caracterizada pela maioria dos inquiridos como sendo recomendável por 

52,2% das UO (N=42), imprescindível por 30% (N=24) e como sendo desnecessária por 17,5% (N=14). 

Validação de identidade online 

Esta funcionalidade tenta garantir que a pessoa que se está a submeter à avaliação é a mesma à qual 

avaliação se destina. Algumas soluções no mercado recorrem a dados biométricos como, por exemplo 

o reconhecimento facial, para validar a identidade dos estudantes de forma automática ou 

semiautomática. Com 62.5% (N=50) das UO a considerar esta funcionalidade imprescindível e 26.2% 

(N=21) a considerar a mesma recomendável, esta aparenta ser uma das funcionalidades mais críticas 

para a monitorização de testes online. 

Chat durante as avaliações 

Relativamente à necessidade de existir funcionalidade de troca de mensagens controlada (chat) 

durante as avaliações (por exemplo, entre os vigilantes ou a equipa de apoio técnico com os 
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estudantes) as UO não consideram ser uma funcionalidade fundamental (8,8% - N=7) mas sim 

recomendável (60% - N=48). 31,2% das UO (N=25) consideram esta funcionalidade desnecessária. 

Captura de áudio e vídeo 

Esta funcionalidade que permite capturar o áudio e vídeo envolvente, bem como a gravação do áudio 

e captura de ecrã/vídeo do equipamento no qual está a ser realizada a atividade, para se perceber as 

condições em que o estudante está a realizar a avaliação (por exemplo, se está sozinho, se está a 

consultar recursos não autorizados, etc.). Neste caso, 56,3% das UO (N=45) consideram que esta 

funcionalidade é recomendável, 25% imprescindível (N=20) e 18,8% desnecessário (N=15). 

Identificação automática de comportamentos suspeitos 

A identificação automática de comportamentos suspeitos é uma funcionalidade de algumas soluções 

de monitorização de avaliação que, com recurso a inteligência artificial e à análise de comportamentos 

(por exemplo, processamento do áudio e vídeo capturado), permite identificar comportamentos 

suspeitos (por exemplo, se foram consultados apontamentos, se houve comunicação com outras 

pessoas, etc.) para serem analisados em tempo real ou de forma diferida pelo avaliador. Esta 

funcionalidade foi considerada recomendável por 48,8% das UO (N=39), imprescindível em 30% das 

respostas e 21,3% (N=17) consideraram uma funcionalidade desnecessária. 

Deteção de fraude 

No que diz respeito à deteção de fraude, a maioria da UO consideram esta funcionalidade com sendo 

uma mais valia onde, 43,8% das UO consideram-na imprescindível (N=35) e 41,3% recomendada 

(N=33); apenas 15% das UO acreditam que esta funcionalidade seja desnecessária (N=12). 

Sugestões de software de monitorização de testes online 

Com o intuito de perceber se os inquiridos tinham conhecimento ou se tiveram um contacto anterior 

com algumas soluções de monitorização de testes online, foi solicitado que indicassem algumas 

sugestões de software deste tipo: 

 

TIPO NOME DA SOLUÇÃO RESPOSTAS 

Bloqueio de aplicações ou funcionalidades 

Safe Exam Browser 5 71% 

Respondus Lockdown Browser 1 14% 

Secure browser 1 14% 

Total da categoria 7 100% 
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TIPO NOME DA SOLUÇÃO RESPOSTAS 

Monitorização 

Exam.net 7 39% 

ProctorU 2 11% 

Examity 2 11% 

Veyon 1 6% 

Proctorio 1 6% 

Mettl 1 6% 

eProctorium 1 6% 

ProctorExam 1 6% 

Sumadi 1 6% 

IThenticate 1 6% 

Total da categoria 18 100% 

Anti plágio 

Urkund 3 75% 

Google Assignments 1 25% 

Total da categoria 4 100% 

Web Conferência 
Colibri/Zoom 5 100% 

Total da categoria 5 100% 

Sistema de Gestão da Aprendizagem 

Moodle 4 80% 

Blackboard 1 20% 

Total da categoria 5 100% 

Outras 

OnlyOffice 1 17% 

Wekan 1 17% 

Mattermost 1 17% 

Epsagon 1 17% 

Módulo de Testes do PAE 1 17% 

Assinatura digital 1 17% 

Total da categoria 6 100% 

  Total geral 44  

Tabela 8: Sugestões de software de monitorização de testes online 
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Verificou-se que 18% das soluções propostas (N=7) se enquadram na categoria de ferramentas de 

bloqueio de aplicações ou funcionalidades, com maior ênfase para o Safe Exam Browser, uma 

ferramenta gratuita com integração com a plataforma Moodle. 45% das soluções correspondem a 

ferramentas de monitorização de avaliação online (N=18), com maior destaque para a ferramenta 

Exam.net. O Colibri e sistemas de gestão da aprendizagem (como o Moodle ou o Blackboard) foram 

sugeridos como plataformas de monitorização por 13% dos inquiridos (N=5) o que significa que, 

possivelmente, os registos de acesso das plataformas de eLearning e as plataformas de web 

conferência já estão a ser utilizadas como soluções de alternativas a ferramentas de monitorização da 

avaliação online dedicadas. Por fim, verifica-se que 10% das propostas foram soluções anti plágio 

(N=4) e que 15% das propostas (N=6) são outras ferramentas genéricas ou desconhecidas. 

Apreciação global 

Com estas questões pretendeu-se saber quais as funcionalidades consideradas essenciais para uma 

ferramenta de monitorização de testes online, no sentido de identificar alguns dos requisitos 

funcionais essenciais para uma solução deste tipo.  

Algumas das questões mais relevantes estão relacionadas com a autenticação e a identificação de 

comportamentos fraudulentos, nomeadamente a validação da identidade do estudante (88,7% dos 

inquiridos consideram ser uma funcionalidade imprescindível ou recomendada) e o bloqueio de 

determinadas funcionalidades durante as provas de avaliação (82.5% dos inquiridos). Analisando os 

resultados obtidos e comparando com as plataformas de eLearning mais utilizadas,  percebe-se que 

mais de 75 % dos inquiridos fazem uso frequente de sistemas de gestão da aprendizagem como o 

Moodle, BlackBoard,  Canvas ou Sakai, que implementam padrões de interoperabilidade por API LTI 

(Interface Automática de Programação na norma Learning Tools Interoperability definida pelo IMS 

Global Learning Consortium), que são compatíveis com alguns dos sistemas que fornecem serviços 

relacionados com o bloqueio de funcionalidades, monitorização, análise de comportamento, 

validação de identidade, entre outros. No que diz respeito às soluções de anti plágio, verifica-se que 

mais de 85% considera esta funcionalidade imprescindível ou recomendável.  

Verifica-se ainda que apenas 11% dos inquiridos (N=44) partilharam sugestões de software de 

monitorização de teste online, o que pode indicar que não existe uma utilização massiva deste tipo de 

ferramentas em contexto de aprendizagem online.  

 DESAFIOS E OPORTUNIDADES: ANÁLISE DE COMENTÁRIOS 

Para a análise estatística dos comentários, procedeu-se à criação de categorias e subcategorias para 

os principais desafios, e criação apenas de categorias para as principais oportunidades. Estas 
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categorias e subcategorias resultam de uma análise manual, a 234 comentários, de acordo com a 

frequência de frases/ideia-chave. 

PRINCIPAIS DESAFIOS NA MUDANÇA DAS ATIVIDADES LETIVAS PARA O ONLINE 

Nesta questão foi possível agrupar em cinco grandes categorias e 37 subcategorias as observações 

indicadas como principais desafios que se colocaram nas IES no atual contexto de mudança das 

atividades letivas presenciais para online. 

CATEGORIAS DE ANÁLISE SUBCATEGORIAS DE ANÁLISE RESPOSTAS 

Estudantes 

Adaptação às novas metodologias 7 1,4% 

Realização de trabalhos de grupo 1 0,2% 

Acesso às tecnologias (equipamentos, Internet) 43 8,6% 

Motivação/Interesse dos estudantes 9 1,8% 

Total da categoria 60 12,0% 

Recursos tecnológicos 

Formação dos professores 10 2,0% 

Acesso às tecnologias (equipamentos, internet) 25 5,0% 

Segurança (rede e plataformas) 3 0,6% 

Limitações das ferramentas digitais 1 0,2% 

Total da categoria 39 7,8% 

Metodologias de 
ensino/aprendizagem 

Formação dos professores 18 3,6% 

Domínio das ferramentas digitais de apoio 48 9,6% 

Motivação dos docentes 1 0,2% 

Adaptação das metodologias 75 15,0% 

Trabalho Laboratorial/Prático/Campo 41 8,2% 

Estágios 2 0,4% 

Trabalho de projeto 1 0,2% 

Adequação/Criação de materiais pedagógicos 26 5,2% 

Participação ativa/Interesse dos estudantes 42 8,4% 

Adequação da carga de trabalho solicitada aos estudantes 9 1,8% 

Autonomia dos estudantes 5 1,0% 

Inovação pedagógica 1 0,2% 
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CATEGORIAS DE ANÁLISE SUBCATEGORIAS DE ANÁLISE RESPOSTAS 

Seleção de plataformas 1 0,2% 

Comunicação/Interação 20 4,0% 

Dimensão das turmas 4 0,8% 

Registo efetivo das atividades letivas 1 0,2% 

Total da categoria 295 59,1% 

Avaliação 

Avaliação (referida de um modo geral) 20 4,0% 

Adaptação de estratégias 22 4,4% 

Fidedigna 5 1,0% 

Equidade 6 1,2% 

Prevenção da fraude 8 1,6% 

Validação de identidade 2 0,4% 

Falta de ferramentas 3 0,6% 

Plágio 2 0,4% 

Exames 1 0,2% 

Total da categoria 69 13,8% 

Outros 

Conciliação entre a vida pessoal e profissional 11 2,2% 

Sobrecarga (preparação de aulas e materiais; realização de 
sessões síncronas; feedback aos estudantes) 

18 3,6% 

Organização interna 5 1,0% 

Sedentarismo 2 0,4% 

Total da categoria 36 7,2% 

  Total geral 499 100,0% 

Tabela 9: Principais desafios na mudança das atividades letivas presenciais para o online1 

 
Na Tabela 9, são apresentadas as 5 categorias dos principais desafios: o desafio relativo aos 

estudantes, que se encontram “distantes” (12,0%); o desafio relativo aos recursos tecnológicos (7,8%); 

os desafios relacionados com questões de organização interna das IES, com a conciliação entre a vida 

pessoal/familiar e profissional e a sobrecarga de trabalho que a passagem de uma modalidade de 

trabalho a outra trouxe (aspetos agrupados em “outros” e que no conjunto representam um peso 

 
1 Os valores em percentagem referem-se ao peso relativo de cada item e categoria no total de respostas 
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relativo de 7,2%), os desafios da avaliação neste contexto (13,8%) e, significativamente mais 

relevante, os desafios que podemos considerar relativos à qualidade do trabalho amplamente 

referidos e enquadrados na categoria metodologias de ensino-aprendizagem (59,1%). 

As preocupações com os estudantes reportam, em particular, ao acesso aos meios tecnológicos que 

lhes permitam a continuidade dos seus processos de aprendizagem, preocupação que se estende aos 

professores igualmente, quer no que respeita a acesso, quer no que respeita a formação para a 

utilização das ferramentas e, também, a condições de segurança para a realização das atividades 

formativas. 

As questões relativas à avaliação, embora tenham surgido como um dos grandes desafios, são 

colocadas com maior ênfase na adaptação de estratégias do que na procura de soluções alternativas 

– há um conjunto de respostas que apenas refere a “avaliação” de um modo geral e vago, o que não 

permite perceber qual a dimensão do processo avaliativo a salientar. Não será excessivo considerar 

que as IES encontraram as suas soluções para o desenvolvimento dos processos de avaliação estando 

as preocupações mais centradas nas formas de operacionalização das soluções escolhidas. 

A preocupação com a adaptação a novos modelos de trabalho é mesmo a dimensão mais referida – 

quer seja em relação a estratégias pedagógicas e adequação de materiais de apoio, seja em relação a 

competências para a utilização de ferramentas digitais de apoio, ou ainda em relação a formas eficazes 

de mobilização dos estudantes. 

A leitura da informação permite concluir que o confronto com um diferente contexto de 

desenvolvimento das práticas de ensino colocou fortes desafios às IES e aos seus responsáveis e 

profissionais, tendo sido necessário, em curtíssimo espaço de tempo, adaptar procedimentos, 

materiais, estratégias, modos de funcionamento. Contudo, as preocupações centram-se, claramente, 

ao nível das possibilidades de continuidade do presente ano letivo e da manutenção da qualidade das 

práticas educativas, não obstante os constrangimentos. 

PRINCIPAIS OPORTUNIDADES NA MUDANÇA DAS ATIVIDADES LETIVAS PARA O ONLINE  

Na questão “No atual contexto de mudança das atividades letivas presenciais para o online, quais 

foram os principais desafios e oportunidades?” as IES tinham a possibilidade de indicar vários aspetos, 

tendo sido obtidas 234 observações contendo, em muitos casos, diferentes aspetos relacionados com 

desafios enfrentados e/ou com oportunidades percebidas.  
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Uma primeira nota a registar, as observações feitas no que respeita aos desafios com que se 

confrontaram foram consideravelmente superiores às observações feitas em relação a oportunidades, 

sendo que muitos dos desafios apontados foram, também, considerados como oportunidades de 

desenvolvimento e de inovação na forma de os ultrapassar – em curso ou numa perspetiva de futuro. 

Uma análise ao conteúdo das observações feitas, permitiu agregar a informação identificando um 

conjunto de grandes categorias, das quais importa destacar as que se revelaram como mais 

significativas, conforme apresenta a Tabela 10. 

CATEGORIA RESPOSTAS 

Potenciar novas metodologias de trabalho/inovação pedagógica 62 35,0% 

Promover reflexão sobre o futuro no ensino 37 20,9% 

Reforçar autonomia e implicação dos estudantes 32 18,1% 

Potenciar a interação com os estudantes 26 14,7% 

Potenciar possibilidades de formação em estratégias EAD 11 6,2% 

Potenciar o trabalho entre pares 5 2,8% 

Reforçar a necessidade de estruturas de apoio permanente 2 1,1% 

Permitir o reforço de equipamentos na IE 2 1,1% 

Total 177 100,0% 

Tabela 10: Principais oportunidades na mudança das atividades letivas presenciais para o online 

Nas 177 observações claramente explicitadas como oportunidades, 35% referem possibilidades de 

inovação pedagógica e desenvolvimento de novas metodologias de ensino-aprendizagem com 

implicações nas práticas imediatas e a desenvolver no futuro – seja por se terem adquirido ou 

aprofundado competências tecnológicas (de forma autónoma, em ações de formação organizadas 

pelas IES ou em trabalho colaborativo entre pares) e, consequentemente, por se terem vencido 

algumas resistências à utilização de recursos tecnológicos de uma forma mais generalizada; seja por 

se ter percebido, na ação prática, potencialidades nas metodologias de trabalho em EaD e reconhecido 

contributos para as práticas pedagógicas, ainda que, futuramente, desenvolvidas na modalidade 

presencial (combinando modelos). 

Esta perspetiva encontra continuidade na segunda categoria mais significativa encontrada entre as 

oportunidades referidas: promover uma reflexão sobre o futuro no ensino (com um peso relativo de 

20,9%) reequacionando práticas e, sobretudo, repensando ofertas formativas com possibilidades de 

combinação de modalidades mistas (presencial/EaD), diversificação de ofertas formativas e captação 
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de novos públicos (nacionais e internacionais), nomeadamente aqueles que se encontram distantes 

do atual sistema de ensino superior. É explicitada de forma clara que estas são potencialidades a 

explorar, dado que, por força das circunstâncias, foram vencidas barreiras relativamente à educação 

a distância.  

As terceira e quarta categorias encontradas apontam, precisamente, para o ultrapassar de algumas 

barreiras que são comumente associadas às práticas desenvolvidas a distância: a relação com os 

estudantes e a relação dos estudantes com o processo de ensino-aprendizagem. Foi identificado como 

oportunidade o reforço da autonomia dos estudantes e a sua implicação no processo de ensino-

aprendizagem (com um peso relativo de 18,1%), surgindo um reconhecimento do aumento da 

participação dos estudantes no desenvolvimento de atividades e um aumento das possibilidades de 

“frequência” por parte de trabalhadores estudantes. A possibilidade de os estudantes desenvolverem 

trabalho a ritmos diferenciados, as possibilidades de aumentar a perceção do professor em relação a 

necessidades individuais dos estudantes e as possibilidades de inovação pedagógica e de 

diversificação de atividades a desenvolver com as turmas são percebidas como potenciadoras da 

autonomização dos estudantes; são, também, reconhecidas potencialidades para o desenvolvimento 

de diferentes formas de interação com os estudantes (peso relativo de 14,7%). 
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 No contexto da atual pandemia provocada pela SARS-CoV-2, todas as instituições do ensino superior 

tiveram de tomar um conjunto de decisões, num caminho não linear de ajustes e reajustes. Muitas 

das decisões tomadas para o funcionamento das atividades letivas online, nomeadamente pelas 

instituições do ensino superior afiliadas no CCISP, parecem estar também a ser uma oportunidade 

para se reinventarem, serem mais criativos e abertos à diversidade, na utilização da tecnologia como 

suporte ao processo de ensino e aprendizagem. A dimensão da avaliação está sempre associada, por 

ser um processo eminentemente pedagógico. 

Em abril de 2020, o plenário do Conselho Coordenador dos Institutos Superiores Politécnicos (CCISP) 

criou um grupo de trabalho que integra membros de seis das suas instituições (Leiria, Beja, Cávado e 

Ave, Porto, Portalegre e Santarém), com o objetivo de refletir e de propor contributos para realizar a 

avaliação em contexto de ensino a distância. 

Foi elaborado um inquérito por questionário enviado a todas as Unidades Orgânicas (UO) das vinte e 

quatro instituições afiliadas com o objetivo de conhecer a forma como está a funcionar a avaliação 

das aprendizagens em contexto online e contribuir com propostas de ação para ultrapassar os 

problemas e dificuldades encontradas. 

Neste momento, e pelos dados recolhidos, todas as instituições dispõem de uma plataforma de 

eLearning que usam também para atividades de avaliação online. É evidenciada uma clara aposta na 

diversificação das estratégias e métodos de avaliação por parte das várias instituições de ensino. 

Contudo, há que referir que em alguns contextos continua a ser transplantada para o online a 

estrutura de funcionamento do presencial, dado que, para muitos professores é o mais seguro, 

conhecido e confiável. Neste ambiente pedagógico, são tendencialmente maiores as preocupações 

mais específicas relacionadas com a avaliação sob a forma de testes, para os quais a adoção de uma 

solução de monitorização e de prevenção de fraudes seria mais pertinente. No entanto, não podem 

ser descurados, na escolha e adoção de uma solução de monitorização de avaliações online, aspetos 

como o custo e requisitos tecnológicos - interoperabilidade com LMS e sistemas de informação 

académica, velocidade e estabilidade da ligação à Internet disponível para os estudantes e docentes, 

limites de dados móveis, equipamentos específicos como dispositivos de captura de imagem e som, 

número de utilizadores simultâneos, …; requisitos legais - conformidade com o RGPD, diretrizes de 

acessibilidade, ...; requisitos pedagógicos - formação do corpo docente, literacia digital, …; e requisitos 

organizacionais - equipas de apoio, administração de sistemas, entre outros. 
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Neste sentido, o grupo de trabalho considera que o acesso a uma solução de monitorização das 

avaliações online, bem como uma solução de anti plágio, pode ser uma mais valia a médio prazo, mas 

que tem de ser enquadrada numa estratégia mais ampla e estruturada, que não introduza 

complexidade adicional ao processo de avaliação, e que sirva apenas de complemento às boas práticas 

do ensino a distância que já estão a ser implementadas. O grupo considera ainda que adoção de 

soluções de avaliação online e de deteção de fraude transversais a várias IES seria o mais adequado, 

seguindo um modelo semelhante aos serviços que a FCT/FCCN disponibiliza. 

Os resultados do questionário, incluindo a análise de conteúdo dos comentários, permitiu concluir 

que, pensar a avaliação em ensino a distância, no atual contexto de transição rápida para o ensino 

online, pode configurar três cenários: 

• um cenário imediato, em que as soluções encontradas por cada instituição podem não ser estáveis 

nem generalizáveis a outras, visto que responderam a um propósito imediato, muito específico. 

Contudo, algumas unidades orgânicas podem, depois de refletir sobre as opções usadas, 

considerar que algumas soluções, inicialmente provisórias, se venham a consolidar e a serem 

utilizadas por outros e noutros contextos e/ou domínios científicos. Este cenário emerge em 

contextos assentes no apoio entre pares e em serviços criados no momento; 

• um cenário consolidado, assente no conhecimento , confiança e experiência anteriores à situação 

atual, com serviços intencionalmente criados para o apoio ao ensino a distância, nas suas diversas 

vertentes, incluindo a avaliação, assegurando a formação sistemática de professores e estruturas 

de apoio técnico e investigativo; 

• um cenário estratégico, apoiado na reflexão interna a cada instituição, e que poderá facilitar a 

proposta de cenários de avaliação assentes na diversidade, na realização de tarefas com feedback 

consistente, tanto pelos professores como pelos pares, promovendo a criação de contextos de 

aprendizagem inovadores. É um cenário que exige capacidade de adaptação rápida às mudanças 

tecnológicas, pedagógicas, sociais e relacionais, pelo que tem de ser flexível. É também estratégico 

continuar a promover e redes de contacto entre instituições de ensino superior na procura de 

respostas comuns para as mesmas situações. 

Os desafios educacionais, no atual contexto e expressados nos resultados do inquérito, ultrapassam 

as fronteiras nacionais. Da análise dos comentários, podemos concluir que as maiores dificuldades na 

transição para o ensino a distância prendem-se com a tecnologia, desde a dificuldade de acesso à sua 

utilização, com o trabalho laboratorial/prático, assim como dificuldades de adaptação a novas 

metodologias de ensino. Apesar das dificuldades, a maioria refere que o ensino a distância, numa 

abordagem híbrida, potencia a interação com os estudantes e pode promover novas metodologias de 
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trabalho, sendo também uma oportunidade para inovar em termos pedagógicos, corroborando as 

investigações mais recentes que consideram ser o momento para mudar de práticas e inovar na 

educação. 
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5. RECOMENDAÇÕES 

A CURTO PRAZO  

• Diversificar estratégias de avaliação ao longo do semestre (ex.: atividades que estimulem a 

criatividade, resolução de problemas, espírito crítico e analítico; orais para defesa de nota da 

prova); 

• Concentrar as atividades e recursos na plataforma institucional, centralizando informações 

úteis para o acompanhamento do percurso do estudante (ex.: relatórios de atividade, análise 

de comportamentos); 

• Usar a atual solução de testes integrada nas plataformas institucionais, enquanto 

instrumento complementar de avaliação; 

• Colaborar com a FCT/FCCN na identificação e implementação de soluções de avaliação online 

e de deteção de plágio que responda às necessidades das IES. 

A MÉDIO PRAZO 
 

• Implementar uma solução de monitorização das avaliações online, transversal às IES, de 

acordo com os requisitos identificados; 

• Implementar uma solução de deteção de plágio, transversal às IES, como complemento às 

boas práticas do ensino a distância que já estão a ser implementadas;  

• Envolver a A3ES na definição de novos modelos de avaliação online e respetiva acreditação, 

com base nas estratégias propostas a curto prazo. 

 

 

 



REFERÊNCIAS | PENSAR A AVALIAÇÃO EM CONTEXTOS A DISTÂNCIA NO ENSINO SUPERIOR 
 

37 

6. REFERÊNCIAS 

Colvin, M. M., Frith, K. H., & Sewell, J. P. (2010). Online assessment strategies: A primer. Journal of 

Online Learning and Teaching, 6(1), 297-305. https://jolt.merlot.org/vol6no1/sewell_0310.pdf  

Conrad, D. & Openo, J. (2018). Assessment Strategies for Online Learning: Engagement and 

Authenticity. Edmonton, AB: Athabasca University Press. 

Crosslin, M.; Bemham, B.; Dellinger, J.; Patterson, A.; Semingson, P.; Spann, C.; Usman, B. & Watkins, 

H. (2018). Creating Online Learning Experiences: A Brief Guide to Online Courses, From Small and 

Private to Massive and Open.  Arlington, TX: Mavs Open Press. 

Davies, S. (2010) Effective Assessment in a Digital Age. A JISC report. 

http://www.jisc.ac.uk/media/documents/programmes/elearning/digiassass_eada.pdf  

Hodges, et. al (2020). The Difference Between Emergency Remote Teaching and Online Learning. 

https://er.educause.edu/articles/2020/3/the-difference-between-emergency-remote-teaching-and-

online-learning?fbclid=IwAR0Jg7e_qbau7h2mU3VCKnRfecnfp9YLDVfxH12tNTWxRg-tcNoUY8iXLlA 

lI, C. & Lalani, F. (2020, 29 de Abril) The COVID-19 pandemic has changed education forever. This is 

how. World Economic Forum [Website] https://www.weforum.org/agenda 

McAlpine, M. (2012) Collaborative assessment and the assessment of collaboration, International 

Journal of e‐Assessment, 2(2).  

Oldfield, A., Broadfoot, P., Sutherland, R. & Timmis, S. (2012) Assessment in a digital age: a research 

review, Graduate School of Education, University of Bristol. http://uobwww.isys.bristol.ac.uk/media-

library/sites/education/documents/researchreview.pdf  

Timmis, S., Broadfoot, P., Sutherland, R., & Oldfield, A.(2015). Rethinking assessment in a digital age: 

Opportuni-ties, challenges and risks.British Educational ResearchJournal Early View. 

DOI:10.1002/berj.3215 

https://jolt.merlot.org/vol6no1/sewell_0310.pdf
http://www.jisc.ac.uk/media/documents/programmes/elearning/digiassass_eada.pdf
https://er.educause.edu/articles/2020/3/the-difference-between-emergency-remote-teaching-and-online-learning?fbclid=IwAR0Jg7e_qbau7h2mU3VCKnRfecnfp9YLDVfxH12tNTWxRg-tcNoUY8iXLlA
https://er.educause.edu/articles/2020/3/the-difference-between-emergency-remote-teaching-and-online-learning?fbclid=IwAR0Jg7e_qbau7h2mU3VCKnRfecnfp9YLDVfxH12tNTWxRg-tcNoUY8iXLlA
https://www.weforum.org/agenda/2020/04/coronavirus-education-global-covid19-online-digital-learning/
http://uobwww.isys.bristol.ac.uk/media-library/sites/education/documents/researchreview.pdf
http://uobwww.isys.bristol.ac.uk/media-library/sites/education/documents/researchreview.pdf


 

 

 

 

2020 


	Índice
	1. Introdução e contexto
	2. Estratégias de avaliação para o ensino online
	3. Avaliação online - panorama das IES
	3.1. Questionário - objetivos e estrutura
	3.2. Universo
	3.3. Procedimentos de aplicação do questionário
	3.4. Análise dos resultados
	3.4.1. Domínio científico
	3.4.2. Tipo de apoio ao ensino a distância disponibilizado pela escola/ instituição
	3.4.3. Ferramentas de apoio a atividades letivas
	3.4.4. Plataformas de e-learning utilizadas
	3.4.5. Ferramentas de comunicação síncrona/videoconferência utilizadas
	3.4.6. Ferramentas de comunicação assíncrona utilizadas
	3.4.7. Atividades de avaliação online utilizadas
	3.4.8. Funcionalidades para a monitorização de testes online
	3.4.9. Desafios e oportunidades: análise de comentários


	4. Considerações finais
	5. Recomendações
	6. Referências

