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DESPACHO ESTeSC 12/2020 

Ajustamento de calendário académico 2019/2020 e orientações para actividades académicas 
relacionadas com os ciclos de estudo de Licenciatura, em contexto de excepção COVID-19 

 
 
As circunstâncias actuais e os condicionamentos impostos exigem respostas dinâmicas que permitam 

um horizonte de estabilidade da actividade académica  

Considerando a proposta submetida ao Conselho Técnico-científico, ao Conselho Pedagógico e à 

Associação de Estudantes e os respectivos pareceres, determina-se a implementação das seguintes 

alterações/orientações.   

 
 

1. Alteração do calendário académico 2019/2020, ajustado para as aulas em regime não presencial, 

Considerando a importância de gerir de forma dinâmica o contexto de imprevisibilidade actual e a 

necessidade e criar um horizonte de estabilidade da actividade académica, promovem-se as 

seguintes alterações, 

 

 Integração, como tempo lectivo, da semana de 8 a 16 de maio, identificada no calendário 

académico como “Queima das Fitas”.  

 Eliminação da semana 15c do calendário académico, prevista no período compreendido entre 

15 a 20 de junho.  

 
Assim, e mantendo as 15 semanas do semestre, o calendário termina a 6 de junho, para as aulas que 

se encontram a funcionar em regime de ensino não presencial. 

Todas as matrizes das UC que se encontram em funcionamento, em regime não presencial, devem 

concluir a avaliação contínua até dia 6 de junho.  

 
 
2. Investigação Aplicada 

Considerando a pertinência de concluir as actividades académicas que não dependem de entidades 

externas e na sequência da orientação definida no Despacho 07/2020 de 7 de abril, fixam-se os 

prazos para conclusão das defesas de investigação nos seguintes termos,  

 Prazo de conclusão em regime normal – 30 de junho 2020 

 Prazo de conclusão em regime de excepção – 11 de setembro 2020 
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3. UC de Estágio Observacional 

 
Assumindo a excepcionalidade do contexto, para as UC “Estágio Observacional”, definem-se as 

seguintes orientações, uma prioritária e outra alternativa,  

 

 Orientação Prioritária - devem ser encontradas alternativas que não dependam de entidades 

externas para a sua realização, podendo ser substituídas por outras actividades que 

cumpram com os objectivos, por exemplo, discussão de trabalhos, com observação de vídeos 

ou outros meios que mimetizam os contextos profissionais.  

 

 Orientação Alternativa - em regime de excepção, na impossibilidade de se cumprir a 

orientação prioritária e pelo constrangimento que pode causar a sua não realização, estas 

UCs podem ser adiadas para o próximo ano lectivo, desde que devidamente fundamentado.  

 
 
4. Unidades Curriculares sujeitas ao regime de precedência 

 
São suspensas as precedências de Unidade Curricular, definidas no ponto 1, art. 5º do 

Regulamento Académico 2018/2020, de modo excepcional e com carácter pontual, na 

transição para o ano lectivo 2020/2021. 

 
 
5. Unidades Curriculares sujeitas ao regime “RNAE” 

 
É suspenso o número 2 do art. 10º do Regulamento Académico 2018/2020, de modo 

excepcional e com carácter pontual, nas UC do 2º Semestre do ano lectivo 2019/2020. 

 
 
 

Coimbra, 23 de abril de 2020 
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