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Comunicado para todos os alunos do ISTEC (8/2021) 

 

Caro Aluno 

 

A situação pandémica que se vive na região de Lisboa e Vale do Tejo é extremamente grave. Informações 

que recebemos de inquéritos epidemiológicos relativos à variante inglesa do Covid-19 que, como 

sabemos, é muito mais infeciosa e letal, levou-nos a infletir nas medidas que vínhamos apresentando. 

Assim, pedimos-vos que nunca duvidem da nossa preocupação com o vosso bem-estar sanitário e com o 

vosso percurso académico. Face ao cenário que, solidariamente, todos temos de enfrentar, vamos 

implementar as seguintes medidas:  

1) Avaliação das unidades curriculares do 1ºsemestre  

 

a) Em cada unidade curricular será realizado um trabalho com uma ponderação de 70% da nota 

final. 

 

b) A metodologia e as regras de elaboração do trabalho são definidas pelo docente da respetiva 

unidade curricular, de acordo com as orientações emanadas dos Diretores e Coordenadores 

de cada curso. Os docentes de cada unidade curricular marcarão sessões de esclarecimento 

através do classroom.  

 

c) O referido trabalho terá de ser enviado para o docente responsável da unidade curricular, 

através do classroom, e o prazo para a sua elaboração está compreendido entre 15 de 

fevereiro e 31 de março. 

 

d) Elementos de avaliação continua que, entretanto, tenham sido realizados nas unidades 

curriculares, devem ser refletidos no ponderador dos 70%. 

 

e) Será obrigatório realizar um exame escrito e individual, por unidade curricular, que 

ponderará 30% da nota final. 

 

f) Independentemente da classificação obtida no trabalho realizado para as diferentes 

unidades curriculares, a realização do exame é obrigatória. 

 

g) Os exames escritos referentes ao 1ºsemestre, serão realizados durante o mês de junho, de 

acordo com o mapa de exames que será comunicado, e serão precedidos por uma semana 

de aulas online de preparação.  

 

h) A nota final de cada unidade curricular será calculada de acordo com a seguinte fórmula: 

NF(U.C.)=(0,7 x T*) + (0,3 x E). 

NF(U.C.) – Nota final da unidade curricular 

T – Classificação obtida no trabalho realizado para a unidade curricular 

E – Classificação obtida no exame escrito individual  

* Elementos de avaliação contínua 
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2) Avaliação das unidades curriculares do 2ºsemestre 

 

a) A avaliação das unidades curriculares que integram o 2ªsemestre dos diferentes cursos, será 

realizada de acordo com o regulamento de funcionamento dos cursos superiores do ISTEC, 

que embora admita elementos de avaliação contínua, torna obrigatório a realização de um 

exame escrito e individual por unidade curricular.   

 

b) Estes exames realizar-se-ão no mês de julho.  

 

3) Época de recurso  

Durante o mês de setembro, os alunos do ISTEC, poderão realizar exames a todas as unidades curriculares 

e de forma completamente gratuita.  

Faça o favor de consultar o novo programa de atividades / calendário escolar, disponível aqui: 

http://my.istec.pt/calendario-escolar/ 

 

Salientamos, ainda, que 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.  

 

Lisboa, 8 de fevereiro de 2021 

 

Cumprimentos 

 

 

(Diretor do ISTEC) 

José António Carriço 

 

 

(Secretário-Geral do ISTEC) 

António Fidalgo 

 

 

(Presidente do Conselho Técnico-Científico do ISTEC) 

Pedro Brandão 
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