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Comunicado para todos os alunos do ISTEC (9/2021) 

 

Caro Aluno 

Esperamos que tudo esteja bem consigo, com a sua família e com os seus amigos e conhecidos.  

 

Tendo em conta a declaração do Governo de que as atividades letivas presenciais, no ensino superior, 
poderão recomeçar no dia 19 de abril de 2021, informamos que: 

a) A partir do dia 19 de abril, em articulação com as aulas online, haverá, em cada unidade curricular, 
de 15 em 15 dias, uma aula presencial com a duração de 1,5 horas.  
As aulas referidas serão de natureza prática, laboratorial ou de esclarecimento de dúvidas. 
Oportunamente, será publicado o horário das aulas presenciais e a sua frequência carece de uma 
prévia inscrição (http://my.istec.pt/).  
 

b) Os alunos poderão antecipar a realização dos exames das unidades curriculares do 1ºsemestre, de 
acordo com o mapa de exames (http://my.istec.pt/mapa-de-exames/).   
No entanto, mantém-se em vigor o regime excecional de avaliação das unidades curriculares do 
1ºsemestre, previsto no comunicado de 8 de fevereiro de 2021. 
Assim, os alunos poderão optar por antecipar os exames, no todo ou em parte, ou realizar os exames 
durante o mês de junho.  
Os alunos que anteciparem os exames das unidades curriculares do 1ºsemestre e reprovarem, 
poderão repetir os exames dessas unidades curriculares, de forma gratuita e durante o mês de junho. 
Quer os exames realizados de forma antecipada, quer os exames já previstos para o mês de junho, 
carecem de prévia inscrição (http://my.istec.pt/mapa-de-exames/). 
 

c) A avaliação das unidades curriculares do 2ºsemestre será realizada no mês de julho, de acordo com 
o já previsto e comunicado. A realização desses exames carece, também, de prévia inscrição 
(http://my.istec.pt/mapa-de-exames/).  
 

d) Tudo faremos para garantir as condições sanitárias máximas, para que os nossos alunos e suas 
famílias se sintam seguros e tranquilos. Brevemente, iremos comunicar informações sobre os 
procedimentos relativos aos testes a realizar no ISTEC, para despiste da Covid-19.  

 
e) 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, 31 de março de 2021 

Cumprimentos amigos 

 

(Secretário-Geral do ISTEC) 
António Fidalgo 
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