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Comunicado para todos os alunos do ISTEC

Caros ALUNOS
Esperamos que tudo esteja bem convosco, com as vossas famílias e com os vossos amigos e conhecidos.
Cumpre-nos afirmar que os alunos do ISTEC têm patenteado uma postura verdadeiramente exemplar,
assumindo os seus compromissos e participando de forma ativa no sistema de ensino a distância.
Muito do sucesso que temos alcançado no sistema de ensino on-line deve-se a um facto indiscutível: o
permanente comportamento de crítica responsável que os alunos do ISTEC têm demonstrado
relativamente aos conteúdos de natureza síncrona e assíncrona disponibilizados pelos docentes nas
diferentes unidades curriculares.
Mas, agora, na sequência do processo gradual de desconfinamento e tendo em conta o enquadramento
legal proveniente de várias Instituições, nomeadamente, as entidades tutelares do ensino superior e a
Direção-Geral da Saúde, começa a ser tempo de, paulatinamente, voltarmos a alguma normalidade.
Assim, observando rigorosamente todas as medidas de prevenção e combate à pandemia provocada pelo
Covid-19, a Direção do ISTEC propõe-se:
a)

Criar um rigoroso protocolo que com eficiência e objetividade crie condições sanitárias que
permitam a existência de uma componente de aulas presencias em todos os ciclos de estudos. A
título meramente exemplificativo, no fim de semana de 2 e 3 de maio, uma empresa
devidamente certificada, irá proceder à completa desinfeção das instalações pedagógicas do
ISTEC, nomeadamente, salas de aula, gabinetes e espaços contíguos;
b) Criar todas as condições operacionais que possibilitem a existência de uma componente de aulas
presenciais de natureza prática e técnico-laboratorial, bem como a realização de exames
presenciais;
c) Manter, aprofundar e melhorar a eficiência dos conteúdos de E-learning disponibilizados nas
diferentes unidades curriculares, suporte fundamental do ensino ministrado.
Durante a próxima semana (4 a 8 de maio), e depois de se clarificarem algumas regras procedimentais
relativamente ao funcionamento presencial e a determinadas diretrizes da tutela, irão receber um
documento que de forma pormenorizada irá descrever o que será designado por “Protocolo ISTEC anti
Covid-19” e o modelo possível da componente de aulas presencias e da realização de exames.
Toda a comunidade do ISTEC, sem exceção, incluindo todos os docentes e todos os funcionários e
colaboradores, tem realizado um esforço abnegado e corajoso no sentido do processo de ensino e de
aprendizagem se manter eficiente.
Acreditem que, em nenhuma circunstância, a vossa vida enquanto estudantes do ISTEC será prejudicada.
Tudo faremos para regressar à normalidade o mais breve possível e sem qualquer prejuízo para a vossa
vida académica.
Lisboa, 1 de maio de 2020.

Cumprimentos amigos

(Diretor do ISTEC)
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