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...UMAS EXCELENTES FÉRIAS
E O DESEJO DE UM REENCONTRO
NO MÊS DE
SETEMBRO!
EDITORIAL

Atípico, por todas as mudanças e adaptações que nos impôs, o semestre letivo que
agora finda constituiu um desafio sem precedentes para estudantes, pessoal não
docente, e professores do ISCAL. De forma responsável, construtiva e empenhada,
toda a nossa comunidade se viu envolvida na migração para um regime não presencial que, não obstante as dificuldades inerentes, se revelou suficientemente capaz de permitir a continuação do cumprimento da
nossa missão enquanto instituto de ensino superior. Temos consciência dos obstáculos e adversidades que enfrentámos, e que
os resultados alcançados não terão sido necessariamente, em todos os casos, na sua plenitude, os que cada um de nós eventualmente desejaria. Mas mostrámos resiliência e capacidade de adaptação de modo que, no final do dia, podemos seguramente sentir
orgulho de onde o nosso esforço nos levou. Agora, é tempo de olhar para o futuro, com cautela, até com alguma apreensão, mas
sobretudo com esperança. Com a esperança de que a situação de saúde pública não se irá agravar e que, por isso, possamos ir
retomando gradualmente o quotidiano que anteriormente conhecíamos.
É certo que a experiência a que fomos sujeitos nos revelou muito de bom sobre a tecnologia que temos ao dispor e sobre as
múltiplas formas através das quais lhe podemos dar bom uso. Contudo, no ensino, como em quase tudo na vida, nenhuma forma
de contacto remoto é substituto perfeito do contacto presencial e da interação direta. Sem esta interação muito se perde no que
respeita à troca de experiências, à possibilidade de absorver conhecimento, e à efetiva aprendizagem.
No desejável regresso à normalidade, que se espera poder iniciar já no final do mês de setembro com aulas (parcialmente) presenciais, será com redobrado empenho que se irá prosseguir o caminho estratégico que se pretende para o ISCAL: uma escola
com capacidade de afirmação e de se constituir como uma referência de mais alto nível na sua área de atuação, nomeadamente
as ciências empresariais. Neste sentido, reforça-se o apelo a toda a comunidade do ISCAL para que não se contente e que não
se resigne com nada menos do que a excelência: a excelência no processo ensino-aprendizagem, a excelência na agilização dos
processos administrativos, a excelência na produção e divulgação de conhecimento, e a excelência na promoção de um ambiente
potenciador da inovação, da criatividade, da liberdade de pensamento, da tolerância, e do respeito pela diversidade.
A todos deixo os votos de umas excelentes férias e o desejo de um efetivo reencontro no mês de setembro,

Orlando Gomes.
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