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DESPACHO ESTeSC 08/2020 

Orientações para actividade lectiva não presencial no âmbito do Plano de Contingência - COVID19  
 
 

Considerando, 
 

i. o comunicado aprovado no Conselho de Gestão do IPC, do dia 12 de março de 2020; 

ii. as recomendações definidas no documento do CTC, aprovado em reunião extraordinária de 

11 de março de 2020, 

iii. o parecer do senhor Presidente do Conselho Pedagógico, 

iv. a Circular Normativa n.º 36/2020 de 15 de março do Conselho de Administração do CHUC: 

Plano de Contingência para o COVID-19 - Acumulação de Funções Públicas ou Privadas 

v. a realidade, dinâmica, entretanto constituída em cada momento. 

 

 

 

Determino as seguintes orientações, 
 

 
a) Devem ser asseguradas as aulas, de matriz T e TP, reajustando os horários para dar prioridade à 

sua leccionação; 

b) Este reajustamento deve ter em conta a indisponibilidade definida na Circular Informativa 

identificada no ponto iv. da introdução; 

c) Os Directores de Departamento ficam responsáveis por articular com o corpo docente este 

reajustamento e fazem chegar um documento com essa informação à Presidência, através do 

Secretariado; 

d) Vão manter-se os horários já aprovados, e disponíveis na plataforma NONIO, pelo que o docente 

deve escrever no sumário calendarizado “aula leccionada em concordância com o Despacho 

ESTeSC 08/2020, com recurso à plataforma (identificar a plataforma), e com inicio às xx h xx m do 

dia xx/xx/xxxx”; 

e) As aulas podem ser leccionadas através da plataforma Zoom Colibri da FCCN, disponível no link 

https://wayf.fccn.pt/FCCNds de uso gratuito para alunos e docentes. Outra opção é a plataforma 

da Cisco® - Webex Meetings disponível no link https://www.webex.com/video-conferencing. 

Recomenda-se o uso de auricular com microfone incorporado, por melhorar significativamente o 

mecanismo de comunicação. 

 

https://wayf.fccn.pt/FCCNds
https://www.webex.com/video-conferencing


 

2 de 2 
Modelo 114_02 
SISTEMA INTERNO DE GARANTIA DA QUALIDADE  

 

f) As aulas leccionadas através das plataformas podem ser gravadas e neste caso os respectivos 

ficheiros podem disponibilizados na plataforma NONIO ou em alternativa disponibilizados por 

Wetransfer® para o mail da turma, 

g) Neste contexto de suspensão da actividade lectiva presencial cada docente deverá definir uma 

estratégia de avaliação das suas UC, devendo, no entanto, ser garantidos os objetivos de 

aprendizagem de cada UC, 

h) Para tal poderá considerar-se apenas um momento de avaliação contínua, a ser realizado no final 

do semestre, ou em alternativa através de trabalhos de grupo e/ou individual. 

 

Coimbra, 16 de março de 2020 

 

O Presidente da Escola Superior de Tecnologia da Saúde do Instituto Politécnico Coimbra 

 

 

 


		2020-03-16T12:26:36+0000
	JOÃO JOSÉ DE MORAIS JOAQUIM




