istec.pt
Regras e prazos de funcionamento de aulas presenciais

Com o objetivo de clarificar o modelo pedagógico do 2º semestre do ISTEC e de acordo com as
recomendações contidas na Carta enviada pelo Sr. Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior,
Professor Doutor Manuel Heitor, de 30 de abril de 2020, às Instituições de Ensino Superior, fazemos saber
que as regras a observar são as seguintes:
1ª) O modelo pedagógico do ISTEC para o 2º semestre do ano letivo 2019/2020, a aplicar a todos os cursos
e ciclos de estudos, assenta, fundamentalmente, no ensino a distância. Este ensino traduz-se na
institucionalização de um sistema de e-learning que, utilizando diferentes plataformas, disponibilize
conteúdos de natureza síncrona e de natureza assíncrona para cada unidade curricular.
Este modelo tem revelado eficiência pedagógica e vai ser reforçado.
2ª) As aulas presenciais vão ter início no dia 18 de maio de 2020, com as seguintes especificidades:
a)

De 18 de maio a 31 de maio vão realizar-se exclusivamente as provas orais em falta relativas aos
cursos de licenciatura e as provas escritas referentes às unidades curriculares do 1ºsemestre dos
Cursos Técnicos Superiores Profissionais;
b) Antes da realização das provas escritas referentes ao 1º semestre dos Cursos Técnicos Superiores
Profissionais, será realizada uma aula presencial prática, de revisão e preparação para a respetiva
prova;
c) Do dia 1 de junho em diante vão ser lecionadas aulas presencias (uma aula por unidade
curricular) de natureza prática, de revisão e preparação para os exames e provas escritas de
todos os cursos ministrados no ISTEC.
Pretende-se objetivamente que, cada exame ou prova escrita, seja precedido por uma aula presencial.
3ª) Todos os prazos e procedimentos referidos neste documento, poderão ser modificados e ajustados
de acordo com as determinações do Governo, das entidades que tutelam o Ensino Superior e da DireçãoGeral da Saúde.
4ª) Os horários das aulas presencias e dos exames e provas escritas, tendo em conta que as turmas têm
de ser desdobradas a fim de manter o distanciamento social, serão enviados na semana de 11 a 15 de
maio.
5ª) Qualquer dúvida ou omissão relativa a esta matéria será esclarecida pelos serviços académicos,
através de e-mail.

Lisboa, 5 de maio de 2020

(Secretário-Geral do ISTEC)
António Fidalgo
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