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1. O servizo
Estas normas regulan o uso dos servizos de videoconferencia ofrecidos pola Universidade de Vigo co fin de obter unha
eficiencia tanto temporal como docente.

1.1.

Soliciude de videoconferencia

Aqueles docentes que requiran este servizo deberán cubrir o Formulario de Solicitude de Videoconferencia e envialo a
saum@uvigo.es.
A petición deberá ser feita con alúmenos 15 días de antelación, xa que é necesario orgaizar os distintos servizos que
xurdan, e tamén os docentes que impartirán as clases podan familiarizarse co equipo do que dispoñen e sexan
capaces de transmitir a información ós alumnos.
Calquera software o hardware necesario para as aplicacións a utilizar deberá ser comunicado a través do formulario
no apartado de comentarios.
Si isto non fose así, os servizos informáticos non se responsabilizarán do retraso temporal producido esa circunstancia,
podendo incluso suspenderse a sesión.
O docente ou docentes que impartan as clases responsabilizaranse dos alumnos que asistan á sesión.
Os docentes ou conferenciantes recibirán unha serie de normas a nivel oral, visual e incluso didáctico para acadar
unha sesión óptima.

1.2.

Medidas preventivas

Responsabilizarase ó persoal docente do uso indebido do material pertencente á sala de videoconferencia. Para evitar
posibles erros provocados polos participantes do servizo ofrecido, estes limitaranse a seguir as pautas recomendadas
polo persoal técnico da sala.
As dúbidas que aparezan durante a sesión resolveranse polos técnicos sempre e cando teñan relación coa tecnoloxía
utilizada. Si non fose así, dita labor traspasaríase ó docente.
Os alumnos e profesores deberán coñecer o software a utilizar co fin de aproveitar o tempo do que se dispón.
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