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Comunicado para todos os alunos do ISTEC (01/2020)

Caros ALUNOS

Na sequência da comunicação prévia relativa à suspensão temporária das atividades letivas presenciais
no ISTEC e, em aditamento à comunicação anterior, informa-se que:
1 – Tendo por base o Decreto-Lei n.º 10-A/2020 de 13 de março, a suspensão presencial das aulas ocorre
até ao dia 09 de abril de 2020, podendo ser prorrogado após reavaliação;
2 – As aulas continuam em funcionamento, sempre que possível, em regime virtual. Todos os alunos que
não tenham acesso a alguma UC (unidade curricular) ou tenham alguma dúvida sobre este processo,
podem e devem contactar os Serviços Académicos via correio eletrónico;
3 – Os Serviços Académicos e demais serviços técnicos e administrativos do ISTEC, deixam de realizar
atendimento presencial entre os dias 20 de março e 9 de abril, contudo estes serviços continuam
disponíveis através dos meios digitais de comunicação (telefone e/ou correio eletrónico), podendo ser
prorrogado após reavaliação;
4 – Os alunos que necessitam de resolver questões presencialmente, deverão, através de correio
eletrónico para os Serviços Académicos, agendar um dia e hora específico para que sejam atendidos, mais
informamos que o atendimento pode ser realizado de segunda a sexta das 10h às 13h e das 14h às 19h,
todos os agendamentos são confirmados mediante resposta dos Serviços Académicos;
5 – A Biblioteca e Sala de Estudo, encontram-se encerradas até ao próximo dia 9 de abril, podendo ser
prorrogado após re-avaliação;
6 – Testes, Exames, Apresentações de Trabalhos e Provas Orais, serão reagendados oportunamente pelos
Professores e/ou Serviços Académicos, assim que estiverem reunidas as condições necessárias para a
realização dos mesmos;
7 – A entrega de Projetos Globais para “Parecer” e/ou “Entrega Final”, deve ser realizada exclusivamente
por correio eletrónico para os Serviços Académicos, sendo os mesmos responsáveis pela tramitação de
todo o processo, informando sempre o aluno do estado atual do mesmo;
8 – O contacto remoto com os docentes das unidades curriculares continuará a ocorrer por via eletrónica,
através dos canais e plataformas existentes (Google Classroom).
O ISTEC continuará a proceder, através dos órgãos de gestão académica, à disponibilização de informação
complementar e atualizada sempre que tal se justifique.
A todos se agradece a melhor compreensão e colaboração e a consulta regular de informação fidedigna
validada pelas autoridades competentes na matéria bem como a informação institucional emitida através
dos canais de comunicação oficiais.

Lisboa, 20 de março de 2020
Cumprimentos

(Diretor do ISTEC)
José António Carriço
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