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GUIA DE PARTICIPAÇÃO
ASSEMBLEIA MAGNA
Caros colegas,
Serve o presente guia de participação como manual de instruções para
acesso e participação na Reunião. Com o objetivo de agilizar os trabalhos e
evitar perdas de tempo desnecessárias, peço que tenham em especial
atenção as regras estabelecidas pela Mesa.
1. Acesso à sala online

Os participantes deverão ter instalada a aplicação Zoom, disponível
gratuitamente em https://zoom.us/download, seguir todas as etapas
para a sua plena utilização e fazer constar no perfil da plataforma o
primeiro e último nome, conforme o documento de identificação.
• Recomenda-se que todos os participantes evitem o acesso através de
dispositivos móveis, devendo a ligação ser estabelecida por
computador.
• Os participantes deverão comparecer na reunião dez a cinco (10-5)
minutos antes do início, para cumprimento de todas as formalidades
prévias de verificação da identidade, devendo fazer-se acompanhar
do seu cartão de estudante e/ou bilhete de identidade.
•

2. Funcionamento da reunião online

O direito do uso da palavra e as deliberações serão concretizados através
da funcionalidade de levantar a mão, que a plataforma dispõe.
•

Para aceder à funcionalidade, deverão abrir o ícone “Participantes” na
barra preta inferior e a opção “Levantar a mão” encontrar-se-á́ no
lado inferior esquerdo, se a janela estiver maximizada.

•

Se os participantes não dispuserem da funcionalidade referida no
ponto anterior, deverão informar a Mesa, para que seja definida uma
alternativa.
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•

No caso de votação por escrutínio secreto será́ disponibilizada uma
plataforma a todos os participantes, que permita manter a
confidencialidade, fiabilidade e transparência da votação.

•

Recomenda-se que os participantes mantenham sempre a câmara
ligada, devendo ter o microfone desligado, exceto em períodos de uso
da palavra.

•

Qualquer documento dirigido à Mesa no decorrer dos trabalhos será́
disponibilizado aos participantes através da funcionalidade “batepapo”.

•

O chat disponibilizado pela plataforma deverá apenas ser utilizado em
caso de problema técnico, como alternativa à exposição oral.

Nenhum dos pontos referidos coloca em causa a aplicação do Regimento da
Assembleia Magna, que manter-se-á́ como o documento de orientação para
a condução e organização dos trabalhos. Dada a natural atipia dos moldes
em que a Assembleia Magna decorrerá, poderão existir atualizações durante
a reunião. Em nome da Mesa da Assembleia Magna, agradeço a
compreensão dos participantes face a esta situação e peço que comuniquem
caso identifiquem qualquer lacuna na estratégia elaborada.
Alameda da Universidade, 19 de maio de 2021
A Presidente da Mesa da Assembleia Magna,

(Isa Góis)
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