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ORIENTAÇÕES PARA BANCAS DO PPGH/UDESC 

 

As bancas de defesa de tese e dissertação que ocorrerem enquanto as medidas de controle da 

pandemia da COVID-19 estiverem vigentes, deverão ser realizadas à distância, por 

videoconferência.  

Sobre a possibilidade de realizar as bancas sem público externo e depois divulgá-las na página do 

Programa, há o impeditivo da ausência de uma política institucional para publicação das bancas 

de defesa de forma pública na internet. Mesmo que houvesse, segundo esclarecimentos do DPPG, 

teria que passar pela aprovação do comitê de comunicação institucional da UDESC. Além disso, 

esse procedimento não atende a obrigatoriedade de defesa pública, porque seria uma defesa 

privada com posterior divulgação pública. 

 

Plataforma RNP 

Tem algumas vantagens. É possível criar uma sala apenas com os/as participantes da banca e o 

público externo terá apenas acesso como ouvinte. Isso impede que alguém “invada” a banca, ou 

atrapalhe a defesa. A Plataforma também possui a opção de criar uma “sala reservada”, ideal para 

o momento de deliberação fechada sobre o conceito a ser atribuído ao/a candidato/a.  

Entre as desvantagens está o fato de que o link para os/as componentes da banca e aquele 

destinado à participação externa apenas são disponibilizados no dia da banca, de modo que o 

convite de divulgação deve anunciar que o link será divulgado no dia na página do PPGH e precisa 

ser enviado à Secretaria do PPGH, para que seja publicado. Além disso, não é possível fazer uma 

lista de presença, uma vez que aparece apenas a quantidade de pessoas assistindo, nas não sua 

identidade. 

1- Acessar o sistema de chamados da UDESC, https://chamados.udesc.br/, com um mínimo de 48 

horas de antecedência, para solicitar que haja a possibilidade de gravação da defesa de 

mestrado/doutorado. 

• Entrar com CPF e senha 

• Escolher a opção “novo chamado”  

• Para: Reitoria/informática/infraestrutura 

• Serviço: (pode deixar em branco) 

• Assunto: pedido de gravação da defesa do PPGH, informando a data e o horário 

• Setor de atendimento: reitoria/informática 

• Clicar em “enviar” 

https://chamados.udesc.br/
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A confirmação do pedido será enviada ao e-mail institucional. 

2. No dia do evento, algumas horas antes da defesa: 

• Acessar a Plataforma RNP: https://conferenciaweb.rnp.br/, clicar em “entrar” 

• Escolher “entrar” no café (Comunidade Acadêmica Federada) 

• Selecionar a instituição de origem: UDESC 

• Fazer o login com seu CPF e senha idUDESC 

• Clicar em “concordo” 

• O link da banca aparecerá no canto superior direito da tela 

• Esse link deverá ser compartilhado com ao/a mestrando/a//doutorando/a e os membros da 

banca  

• Convém combinar com a banca e o/a orientando/a algumas horas antes da banca, para 

garantir o acesso de todos/as os/as envolvidos/as 

• Selecionar o microfone 

• Na opção “Definir a sala”, haverá a possibilidade de permitir que o público externo possa 

assistir, somente ouvindo, sem interagir. A opção “grande”, permite mais de 75 pessoas 

conectadas remotamente. 

• Selecionar “vídeoRNP” 

• É solicitada uma autorização, basta clicar em “entrar” 

• Clicar em “autorizar a aplicação” 

• O link da banca aparecerá no canto superior direito da tela 

• O programa vai iniciar a transmissão e, após alguns segundos, gerará um segundo link 

• Esse link, que aparecerá em “opções de transmissão”, deverá ser enviado à Secretaria do 

PPGH, para que seja publicado na página do Programa e no Facebook, e poderá ser divulgado 

por outros meios ao público externo 

• Isso feito, o ambiente está pronto e o público terá acesso à sala remota 

• Será necessário aprovar a entrada de cada membro/a da banca, assim como do/a 

candidato/a à defesa. Clicar em “aguardando” e em “permitir” 

• Clicar o botão de “gravar”, que estará no alto da tela, ao lado do seu nome  

• O/A discente que estiver fazendo a defesa, poderá compartilhar a tela para mostrar uma 

apresentação em powerpoint ou outro formato 

• Para o momento de deliberação da banca, há a possibilidade de escolher, no sinal de “+” 

que aparece dentro de um círculo no canto inferior esquerdo, a opção de “abrir sala 

privada”. Basta clicar no nome dos/as participantes da banca e arrastá-los para o ambiente 

da sala privada. Lembre-se, e aos componentes da banca, de desativar os microfones da 

sala principal. 

• Quando terminar a banca, clicar no mesmo botão para encerrar a gravação  

• Em alguns minutos o vídeo seja gerado e ficará disponível para download 

• Depois, basta encerrar a sessão. 

https://conferenciaweb.rnp.br/
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Há um tutorial, produzido pelo PPGInfo, muito detalhado e completo disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=5b7pgyfHASg. Porém, ele não menciona a possibilidade da 

“sala privada”. 

 

Plataforma Microsoft Teams 

A UDESC sugere a utilização da plataforma Microsoft Teams, entretanto o pacote adquirido pela 

universidade não contempla a função de transmissão de eventos ao vivo e não há qualquer tipo 

de suporte técnico para isso. É possível disponibilizar o link para quem quiser assistir a banca e 

esta pessoa ingressará como um participante, podendo ser vista e escutada.  Orientadores e 

discentes têm autonomia para escolher outras plataformas para a realização das bancas, 

continuando a não contar com o suporte da universidade.  Abaixo estão algumas sugestões para 

realizar a banca caso optem pelo o TEAMS: 

1-Criar o evento (a secretaria pode criar) e enviar o link para os membros da banca e discente. 

2-Disponibilizar o link junto com a divulgação da banca. As pessoas que assistirão a banca entram 

como participantes, podendo serem vistas e ouvidas. O que podemos fazer é junto com a 

divulgação da banca orientar para que as pessoas ingressem no evento com a câmera e o 

microfone desabilitados. O limite é de 250 participantes. Apenas a banca e o/a discente podem se 

manifestar. 

3 - Quando a banca for discutir reservadamente sobre o trabalho, deve desabilitar o microfone e 

a câmera e ingressar em outra reunião, apenas entre os membros da banca. Depois da deliberação, 

deve retornar ao evento com todos os participantes e manifestar seu parecer. Ou seja, os membros 

participam do evento com o público e da reunião apenas com os membros. 

4 - Há o risco de um participante mal intencionado promover discursos ou imagens ofensivas ao 

evento, pessoas e à instituição. Se isso acontecer é possível excluir este participante, o que não 

evita o constrangimento já ocorrido. 

5 - É recomendável a colaboração de um/a discente que atue como monitor no evento, que 

autorize o ingresso de participantes e faça a exclusão, se necessário. 

6 - A secretaria terá a função de criar o evento, divulgar a banca na página do PPGH no Facebook, 

juntamente com as orientações aos interessados em assistir à defesa. A secretaria não prestará 

assistência no decorrer da banca. 

 
 
 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5b7pgyfHASg

