
ORIENTAÇÕES E PROCEDIMENTOS PARA A REALIZAÇÃO DA DEFESA POR 

VIDEOCONFERÊNCIA EM REGIME DE EXCEPCIONALIDADE DURANTE A PANDEMIA DA 

COVID-19 – PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM FARMACOLOGIA - UFSC 

 

 

 Este documento apresenta orientações e procedimentos relacionados à defesa de 

qualificações, dissertações e teses no formato não presencial, seguindo portaria normativa 

Nº 2/2020/PROPG, DE 25 DE MARÇO DE 2020 e conforme referendado pelo Colegiado do 

Programa de Pós-Graduação em Farmacologia, em reunião realizada no dia 21/07/2020. 

 

- Sobre a plataforma a ser utilizada: 

Não há restrição quanto à plataforma a ser utilizada para as defesas remotas, desde que a 

plataforma escolhida contemple o acesso ao público em geral, transmissão adequada para o 

formato de apresentação necessária (por exemplo, compartilhamento de tela) e gravação da 

defesa. As principais características de três plataformas disponíveis para usuários UFSC 

através de convênios (o que garante algumas vantagens em relação a outros sistemas 

gratuitos) são apresentadas no Quadro 1. 

 
Quadro 1: Características gerais das plataformas gratuitas avaliadas pela coordenação e/ou 
pela Comissão de Ensino Remoto.  

 Conferência Web Google Meet Microsoft Teams 
Acesso Fácil Fácil Requer treino e familiaridade 
Ativação via 
convênio UFSC 

Fácil – direto em 
https://conferenciaweb.rnp.br  

Fácil – requer 
ativação da parceria 
em 
https://sistemas.ufsc
.br  

- Requer o uso do ID UFSC e e-mail 
institucional. A UFSC é beneficiada 
pelo plano Office 365 A1 da 
Microsoft (detalhes em: 
https://www.microsoft.com/pt-
br/microsoft-
365/academic/compare-office-365-
education-
plans?activetab=tab%3aprimaryr10) 
- O roteiro para cadastro no sistema 
foi disponibilizado pela 
representação discente aos pós-
graduandos.  

Transmissão Fácil 
Até 75 usuários no link direto 
Pode ser feito streaming para 
participantes excedentes. 

Fácil 
 

Fácil 

Comparti-
lhamento de 
tela 
 

Permite upload de arquivo e 
compartilhamento de tela. 

Permite 
compartilhamento 
de tela. 

Permite compartilhamento de tela. 

Criação de link 
com antecedên-

Extremamente fácil. Permite 
indicar moderador. 

Fácil. Permite incluir 
convidados e 
moderador. 

Fácil, mas não é intuitivo. Requer 
treino e familiaridade. Permite 



cia para 
divulgação 

envio de convites personalizados, 
bem como indicar moderador. 

Gravação Depende de autorização da 
SETIC 

Fácil.  Fácil. 

Acesso à 
gravação 

Via servidor/SETIC. Precisa ser 
removido rapidamente. 

Fácil, fica disponível 
no Google Drive para 
quem iniciar a 
gravação e para o 
responsável pela 
criação do link.  
 

Fácil, fica disponível na nuvem e 
pode ser acessada diretamente via 
software.  

Limitações/Cui-
dados 

Há limite de salas que podem 
ser ativadas simultaneamente 
por usuários UFSC. 
Acesso à opção de gravação.  

Todos os usuários 
UFSC que 
acompanharem a 
apresentação podem 
cancelar a gravação 
a qualquer momento 
(o menu cancelar a 
gravação é ativo 
para todos). Para 
limitar o acesso ao 
vídeo gravado, o 
apresentador (ou 
pessoa indicada) 
deve ser o 
responsável pelo 
início da gravação.  

Requer familiaridade prévia maior 
com o sistema.  
A gravação fica disponível para 
todos os membros do grupo criado, 
inclusive convidados, mas não para 
aqueles que acessarem através do 
link. 

  
 
 
- Sobre a escolha da plataforma e criação do link para divulgação: 

i) O orientador e o pós-graduando deverão escolher a plataforma de uso, e certificar-se da 

familiaridade de uso; 

ii) Após escolha da plataforma, o link de acesso deverá ser encaminhado à coordenação do 

PPGFMC via e-mail (ppgfarmaco@contato.ufsc.br) para divulgação com ao menos 7 dias de 

antecedência da defesa.  

 

- Sobre a gravação da defesa e encaminhamentos: 

i) a defesa deverá ser gravada pelo pós-graduando, orientador ou terceiros com essa função; 

ii) para evitar a perda de dados, recomenda-se a duplicidade de gravação, especialmente até 

termos familiaridade com os sistemas disponíveis; 

iii) é possível gravar a tela diretamente nos computadores, com programas nativos ou de 

terceiros, de acordo com o sistema operacional; 

iv) após as defesas, o arquivo da gravação deverá ser encaminhado à coordenação do 

PPGFMC via e-mail (ppgfarmaco@contato.ufsc.br)através de link de compartilhamento na 

nuvem pelo serviço de preferência (exemplos: Google Drive, OneDrive). 



 
- Fluxograma com os principais encaminhamentos:

 

Após agendamento 
da atividade com os 

envolvidos, escolha a 
plataforma de uso.

Certifique-se que 
possui familiaridade 

com o sistema 
escolhido.

Crie o link que será 
utilizado para acesso 
à videoconferência

Certifique-se que a 
banca, orientador e 
demais convidados 

tenham acesso à 
plataforma.

Defina e teste a 
forma de gravação 

da atividade.

Esteja conectado 
com pelo menos 15 

min de antecedência.

Garanta  o acesso aos 
participantes e a 

gravação da 
atividade, que deve 
ser envida ao PPG.


