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O Safe Exam Browser (SEB) é um software que providencia um navegador Web (web browser)
para realizar avaliações online com segurança adicional. O SEB transforma o computador
temporariamente numa estação de trabalho segura, onde se pretende que, durante a realização
do teste, o aluno apenas possa aceder ao ambiente do moodle para responder ao teste. Limita
o acesso a recursos como funções do sistema, outros sites e aplicações e evita que recursos não
autorizados sejam usados durante um teste online.
O Safe Exam Browser destina-se apenas a fornecer uma camada adicional de segurança à
realização de testes online, não tendo qualquer outra finalidade, nomeadamente a obtenção
e envio de qualquer informação do computador onde está instalado.

Mais informações sobre o software em https://safeexambrowser.org/

Instalar o Safe Exam Browser
O SEB (Safe Exam Browser) permite ser instalado em sistemas Windows, macOS e iOS, e está
disponível para instalação em https://safeexambrowser.org/download_en.html

Para sistemas Windows selecionar a versão no topo da página (3.1). Para macOS e iOS descer
na página até encontrar a secção correspondente.

Também está disponível na App Store para iOS:

Uma vez terminado o download executar o ficheiro de instalação:

Aceitar os termos e clicar em Install:

Se o instalador o solicitar, é necessário reiniciar o computador:

O software fica imediatamente disponível. É possível testar se ficou bem instalado executando
o programa instalado no computador:

E tentar entrar num eventual teste piloto que tenha sido promovido pelo docente da Unidade
Curricular.
Para utilizar o Safe Exam Browser para aceder ao teste no moodle, clicar no link do teste e depois
em “Iniciar o Safe Exam Browser”:

Neste momento estará a visualizar a página do moodle através do navegador web providenciado
pelo SEB. Deverá autenticar-se novamente no moodle:

E clicar em “Responder ao teste agora”:

E responder ao teste normalmente:

Depois do teste respondido e enviado, a forma de sair do SEB é clicar no botão situado no canto
inferior direito da janela. Poderá ser necessária uma password para sair, que deverá ser
fornecida pelo docente quando oportuno.

