Plano de desconfinamento FCUL (2o semestre 2020/2021)
O Governo estabeleceu em 11 de março de 2021, um Plano de Desconfinamento, cruzando diversos
critérios científicos, dividido em quatro fases e com um período de 15 dias de intervalo entre cada
fase, de forma a poder ir avaliando os impactos das medidas na evolução da pandemia. De acordo
com este plano, o ensino superior (presencial) só poderá ser retomado a partir do dia 19 de abril de
2021.
O gabinete do Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior emanou, também em 11 de março
de 2021, um conjunto de recomendações às instituições científicas e de ensino superior no contexto
das medidas de desconfinamento controlado definidas pelo Governo. Estas recomendações referem
que, devido às atuais circunstâncias da pandemia, as instituições científicas e de ensino superior
devem planear uma reativação faseada de atividades letivas e não letivas com presença de
estudantes que considere:
a) A calendarização do levantamento progressivo e diferenciado, em função do risco inerente a cada
atividade, das restrições em vigor;
b) A definição das fases de implementação identificadas como necessárias por tipo de atividade,
bem como todas as medidas que garantam o cumprimento das recomendações das autoridades
de saúde competentes e as normas técnicas em vigor, nomeadamente ao nível sanitário e de
higiene, garantindo sempre condições de distanciamento físico e assegurando a utilização por
todos de equipamentos de proteção individual, designadamente máscaras de uso geral, em todos
os espaços das instituições;
c) A manutenção dos mecanismos de monitorização e controlo atualmente implementados para
garantir o acompanhamento permanente da situação de risco e potencial contágio em cada
instituição;
d) A disponibilização de condições de testagem para SARS-CoV-2 aos docentes, investigadores, não
docentes e estudantes que desenvolvam a sua atividade presencialmente1;
e) O envolvimento da comunidade académica e científica, designadamente através de articulação e
consulta com representantes de docentes, investigadores, não docentes e estudantes sobre as
medidas a adotar.
As medidas acima referidas ficam naturalmente sujeitas à confirmação da calendarização faseada,
fixada pelo Governo, a partir de 19 de abril de 2021, sem prejuízo de eventuais alterações que
possam ser aprovadas em virtude da evolução da situação pandémica.
Neste sentido os Departamentos que pretendam realizar, a partir de 19 de abril, aulas que
requeiram a presença física de alunos nas instalações da FCUL, devem ter um planeamento
adequado, tendo em consideração o plano de contingência em Ciências COVID-192 bem como o
calendário escolar do segundo semestre (2020/2021)3. O referido planeamento deve ser submetido
à Direção antes do início do desconfinamento.
O Conselho Pedagógico recomenda que, no primeiro ciclo, seja dada prioridade à realização de aulas
presenciais de laboratório e de campo.
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O plano de vacinação e testagem para o Ensino Superior ainda não foi definido pelo Governo
https://ciencias.ulisboa.pt/pt/plano-de-contingencia-em-ciencias-covid-19
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https://ciencias.ulisboa.pt/pt/calend%C3%A1rio-escolar

À semelhança do que foi feito em parte do primeiro semestre (2020/2021), as aulas presenciais
devem ter em consideração as medidas de prevenção em vigor definidas pelo Gabinete de
Segurança, Saúde e Sustentabilidade, nomeadamente:
• A lotação das salas será limitada a 50 % do número de lugares disponíveis
• Os modelos adotados para cada tipologia de aulas devem ser indicados pelos departamentos
• Os números totais de alunos abrangidos por cada tipologia devem ser fornecidos pelos
departamentos
• Deve ser dada prioridade a atividades letivas que incluam componentes laboratoriais ou de
campo
O Conselho Pedagógico recomenda que os momentos de avaliação contínua, previstos inicialmente,
não sejam alterados pela existência de um período presencial e que se evite a sobrecarga de
avaliações adicionais nesta fase final do semestre. Unidades curriculares que tenham adotado o
método de avaliação contínua, devem manter o planeamento definido no início do semestre.

DELIBERAÇÃO DO CONSELHO PEDAGÓGICO

O Conselho Pedagógico da FCUL, em reunião ordinária do dia 17 de março de 2021, apreciou a
proposta de saída da FCUL do consórcio relativo ao 3 ciclo em e-Planeamento, liderado pela
Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa.
Deliberou dar parecer favorável a esta proposta.
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