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ASSUNTO: Atividade em regime presencial 

 

COIMBRA, 24 de Junho de 2020 

 
 

DE: Presidente 

PARA: Comunidade Académica 

 
 
 

Considerando a retoma da atividade presencial implementada de forma gradual e progressiva condicionada à 

alteração do estado de emergência, as orientações que visam a supressão gradual das medidas de confinamento 

e as diretrizes para a adoção de processos de ensino e aprendizagem à distância e de teletrabalho promovendo, 

sempre que necessário, a combinação gradual e efetiva com atividades presenciais, informo que a partir do 

próximo dia 29 de junho, poderão os atos de defesa de provas públicas e reuniões ser realizadas presencialmente. 

Em sequência fica em aberto a possibilidade das defesas de trabalho final de licenciatura/mestrado ou provas de 

admissão a concursos especiais, serem realizadas em regime presencial. 

Por fim, encontram-se definidas as medidas e condições específicas de funcionamento, incluindo regras de 

lotação, utilização de equipamentos de proteção individual, agendamento e distanciamento físico que acrescem 

às condições gerais de proteção e segurança. Assim, impõe-se que sejam assegurados procedimentos, em 

cumprimento com as orientações da Direção-Geral da Saúde através da implementação de medidas que mitiguem 

a probabilidade de contágio, garantindo a segurança da comunidade educativa. 

Reforça-se que o regime presencial é de caráter facultativo, considerando a vontade expressa do candidato, e que 

na eventual existência de elementos pertencentes a grupos de risco se deverá continuar a privilegiar a realização 

em regime não presencial. Quando se utilize o regime presencial devem ser observados as orientações definidas 

no Plano de Contingência disponível em PdC. 

Considerando as medidas explanadas no Plano de Contingência que se mantém atualizado e ajustado face à 

evolução da situação, estabelecem-se as seguintes orientações. 

 

 

http://www.estescoimbra.pt/images/admin/file/covid/2020_05_Plano%20de%20Contigencia%20COVID-19-v3_signed.pdf
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Provas académicas 

 A realização de provas públicas de mestrado é comunicada aos Serviços Académicos (SAC) de acordo 

com a regulamentação em vigor, com indicação do seu regime de defesa (presencial ou à distância). 

 A marcação dos atos de defesa associados às licenciaturas deverá ser iniciada pelos titulares de 

investigação com o envio à coordenação dos SAC, dos dados respeitantes à defesa (número e nome do 

aluno, data e hora da defesa e link de acesso a plataforma virtual, se aplicável). 

 Os SAC informam o Gabinete de Comunicação sobre os atos de defesa pública, com vista a sua 

divulgação. 

 

Provas para concursos especiais 

 A realização das provas deve ser comunicada aos SAC até 5 dias úteis antes da sua realização. 

 A marcação, em regime presencial, dos atos referidos no ponto anterior deverá ser iniciada pela(o) 

Presidente do Júri através do envio à coordenação dos SAC dos dados respeitantes à prova (nome do 

candidato, data e hora da prova). 

 

Reuniões 

 A realização de reuniões deve ser antecedida de marcação junto do Secretariado da Presidência 

identificando o número de participantes, até 2 dias antes da reunião. 
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