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INFORMAÇÃO N2 2/PIPB/2020 - Atividades Letivas 22 Semestre 2019/2020

Presidência do IPSeja
Data: 27/04/2020

Considerando:

a) O Plano de Contingência — Doença por Coronavírus (COVID-19), do Instituto

Politécnico de Beja, homologado em 6 de março.

b) A evolução da propagação do vírus COVID-19 no território nacional e no

estrangeiro.

c) A necessidade e obrigatoriedade legal do lPBeja contribuir para a prevenção e

contenção do vírus COVID19.

d) A recomendação e esclarecimento às instituições científicas e de ensino

superior: Elaboração de planos para levantamento progressivo das medidas de

contenção motivadas pela pandemia COVID-19, do Gabinete do Ministro da

Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, de 17 de abril de 2020.

e) O teor e sentido da reunião e do comunicado do CCISP de 23 de abril de 2020;

f) A devida e necessária articulação com as autoridades locais de saúde.

g) A salvaguarda da saúde pública e o respeito pelos direitos da comunidade

académica.

h) A necessidade de acautelar o normal funcionamento da Instituição.

Torno público, sob condição do conhecimento futuro do sentido e alcance de revisão

e/ou eventual cessação do atual estado de emergência, e em termos e condições a

definir concretamente em eventuais despachos futuros, com natureza programática e
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de definição de linhas e orientações gerais, e sob a forma de plano de ação para

levantamento progressivo das medidas de contenção motivadas pela pandemia COVID

19, que o Instituto Politécnico de Beja se propõe:

No que respeita às atividades letivas do 2 semestre 2019/2020, em colaboração com

os Diretores das Escolas Superiores, o seguinte:

1. Encontrar todos os mecanismos de flexibilidade que permitam aos estudantes

terminar o ano letivo dentro do calendário escolar fixado.

2. Manter as aulas a distância, durante o mês de maio e junho, permitindo-se a sua

combinação gradual com atividades presenciais destinadas a aulas práticas e

laboratoriais imprescindíveis à conclusão do ano letivo no calendário previsto.

3. As direções das escolas farão o levantamento imediato e validarão as unidades

curriculares que impliquem a realização de aulas e/ou avaliações presenciais,

devendo, se necessário, privilegiar-se os últimos anos de cada curso. A

informação deverá ser recolhida através da coordenação de cada curso, com

base na indicação dos responsáveis das unidades curriculares.

4. A realização destas aulas presenciais ocorrerá entre 18 de maio e 19 de junho,

permitindo uma preparação atempada do respetivo calendário, dos horários, do

planeamento por parte dos estudantes que entretanto se deslocaram para

outras residências, das condições de higiene e segurança, bem como das

eventuais divisões de turmas garantindo que o número de presenças permite o

distanciamento de acordo com a capacidade das salas.

5. Adotar, por norma, procedimentos de avaliação de conhecimentos a distância

garantindo a segurança e a igualdade de acesso por parte dos alunos, devendo

concretizar-se as ações que previnam, o mais possível, potenciais situações de

fraude.

6. Permitir a realização de aulas presenciais, a adoção de procedimentos de

avaliação presencial de aprendizagens, ou ambos, nos casos, devidamente

justificados, em que o recurso a plataformas tecnológicas não seja considerado
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viável. Será dada especial prioridade às avaliações, práticas laboratoriais,

atividades de campo, ensino clínico, atividades práticas nas áreas do desporto,

saúde, artes, agricultura e outras, em que a presença dos alunos no mesmo

espaço físico do docente seja imprescindível à realização das mesmas.

7. Dadas as restrições de tempo e espaço existentes nas presentes circunstâncias, a

avaliação presencial, em cada unidade curricular nas épocas normal, de recurso

e especial, deverá ser justificada e realizar-se no período de tempo mínimo

considerado necessário.

8. Permitir ao estudante a realização dos elementos de avaliação propostos na

unidade curricular, independentemente da assiduidade do mesmo nas aulas

realizadas.

9. Permitir que os estágios possam adotar uma das seguintes metodologias, em

alternativa ou complementarmente:

a. Presencial, mediante acordo, vontade e consentimento do aluno e da

entidade acolhedora. É importante neste caso que os intervenientes

tenham conhecimento que o atual seguro escolar não cobre eventual

infeção Covid-19;

b. A distância, se o tipo de atividade o permitir e a entidade de acolhimento

concordar;

c. Nos casos em que não seja possível uma das modalidades anteriores

poderão ser adotadas diferentes metodologias e técnicas adequadas aos

objetivos da formação em contexto de trabalho, podendo o estágio ser

substituído por um projeto, trabalhos de aplicação, estudo de casos,

ambientes de simulação remota, monografias ou outras atividades e

elementos de avaliação que garantam a aquisição dos objetivos de

aprendizagem previstos.

10. Cada CTCP do curso fará um resumo com as alternativas propostas, de entre as

sugeridas anteriormente para a substituição dos estágios, remetendo-as, através

da direção da escola, para validação do CP e do CTC.
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11. Disponibilizar o acesso às salas das escolas para os estudantes com dificuldades

no acesso às aulas e avaliação a distância por motivos de ordem técnica e/ou de

necessidade de equipamentos.

12. Todas as atividades letivas e não letivas presenciais deverão respeitar 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 as condições de distanciamento social e

assegurando a disponibilização de equipamentos de proteção individual.

13. Deverão salvaguardar-se, especialmente, todas as pessoas incluídas nos grupos

vulneráveis e de risco, continuando a privilegiar-se a realização das atividades

em regime de teletrabalho.

A definição dos termos e condições de funcionamento de Serviços, espaços e da

prestação de trabalho pelos demais colaboradores do Instituto constituirá objeto de

Despacho específico e próprio, em função das circunstâncias e do quadro legal,

regulamentar e normativo aplicável, privilegiando um regresso progressivo, consciente e

responsável à normalidade, salvaguardando sempre a saúde e a integridade física das

pessoas.

Tendo em consideração que a evolução da situação é muito dinâmica e com um nível de

imprevisibilídade acentuado, poderão, sempre que necessário, verificar-se atualizações

em função da alteração superveniente de circunstâncias, das orientações oficiais e da

avaliação que, em cada momento, for feita da adequação das medidas agora adotadas.

% /7
João P ulo Trindade

Presidente do Instituto Politécnico de Beja
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