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Comunicado para todos os alunos do ISTEC (3/2021) - LICENCIATURAS

Caro Aluno

No seguimento do último comunicado, de 21 de janeiro de 2021, e tendo em conta a informação
atual disponível sobre a pandemia da Covid-19, as determinações e recomendações das
autoridades sanitárias e do Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, bem como o
superior interesse de todos os alunos e suas famílias, informamos que:
a) O modelo pedagógico para o 2ºsemestre do presente ano letivo, irá basear-se em aulas
totalmente online. No entanto, se a evolução da pandemia o permitir, recuperaremos o
modelo semi-presencial ou mesmo totalmente presencial. Para conhecer a nova
recalendarização das atividades é fundamental que proceda à consulta do novo
programa de atividades/calendário escolar (http://my.istec.pt/calendario-escolar/);
b) Nas Licenciaturas ministradas no ISTEC (Informática e Engenharia Multimédia) a
realização de um exame presencial, escrito e individual, por unidade curricular, é
obrigatório (Regulamento de Funcionamento dos Cursos Superiores, ponto V, alínea 2)).
Cumprimos o que está legalmente preceituado e iremos realizar os exames presenciais
de acordo com o novo mapa de exames (http://my.istec.pt/mapa-de-exames/).
Com o objetivo de garantirmos eficiência pedagógica e segurança sanitária, vamos
implementar as seguintes medidas:
1ª) No período de 1 de fevereiro a 6 de fevereiro, em cada unidade curricular, e de
acordo com o que já estava previsto nos horários de cada curso e turma para as aulas
online, será lecionada, nesse regime, uma aula de preparação para o exame;
2ª) Os exames presenciais realizar-se-ão em condições de máxima segurança sanitária,
obedecendo de forma escrupulosa às seguintes normas:
•

Em cada sala, no máximo, realizarão exame 12 (doze) alunos;

•

As salas onde se realizarão os exames serão desinfetadas, antes e após a
concretização dos mesmos;

•

Os docentes, alunos e demais pessoal, obrigatoriamente, usarão máscara;

•

Será obrigatório desinfetar as mãos com álcool gel, disponibilizado pelos
serviços de apoio do ISTEC, à entrada e à saída de cada edifício e sala de aula
onde se realizam os exames;

•

Será medida a temperatura corporal a cada aluno à entrada do edifício onde
irão decorrer os exames;
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•

Os alunos que se disponibilizarem para a realização dos exames presenciais,
terão de manifestar essa intenção preenchendo o formulário
(http://my.istec.pt/mapa-de-exames/), a fim de se poder organizar com toda a
segurança as provas de avaliação;

•

Todos os procedimentos aqui descritos serão supervisionados por funcionários
do ISTEC.

c) É desejável a realização dos exames presenciais, de acordo com o mapa de exames
(http://my.istec.pt/mapa-de-exames/), com o objetivo de introduzir normalidade no
percurso académico. No entanto, os estudantes que não se sintam seguros, terão acesso
a uma Época Extraordinária de Avaliação, sem necessidade de qualquer justificação e
completamente gratuita. A referida Época Extraordinária de Avaliação, será definida,
dados os constrangimentos da evolução da pandemia, quando possível.
d) As medidas previstas neste comunicado poderão ser revistas, tendo em conta a
evolução da pandemia e as deliberações das autoridades com a tutela do ensino
superior.

Pedimos-vos compreensão, bom senso e coragem, neste período difícil da nossa vida coletiva e
académica.

Lisboa, 29 de janeiro de 2021.

Cumprimentos amigos

(Secretário-Geral do ISTEC)
António Fidalgo
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