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DESPACHO N.º 03 / 2020 

 

Plano de Ação  

 

Em virtude dos recentes acontecimentos relacionados com o COVID-19 e tendo 

subjacente a necessidade de conter as cadeias de contágio na comunidade académica, 

foi delineado o presente plano de ação tendo em vista a verificação da falta de condições 

para prosseguir com o normal funcionamento da atividade letiva presencial. 

 

Assim, determino que, com a suspensão das atividades letivas presenciais, devem as 

mesmas ser substituídas, por outros meios que permitam o acompanhamento das 

atividades académicas, através de plataformas e meios de ensino à distância, síncronos 

ou assíncronos. 
 

Por forma a procurar minimizar o impacto que esta suspensão das atividades letivas 

presenciais tem para a comunidade académica e para o processo de aquisição de 

competências, o acompanhamento dos estudantes nesse processo, em condições 

diferentes daquelas com que habitualmente nos deparamos, é fundamental, sendo um 

desafio a efetivação destas mudanças em tão curto espaço de tempo. 
 

No decurso da suspensão da atividade presencial devem as equipas docentes de cada 

unidade curricular disponibilizar, preferencialmente através da plataforma moodle ou da 

ferramenta Colibri, elementos que permitam aos estudantes continuarem o seu processo 

de aquisição de competências, encorajando a componente de estudo autónomo e os 

processos de discussão diferida com recurso a fóruns ou salas de chat disponíveis na 

plataforma moodle. 

 

Os meios a serem disponibilizados serão definidos pelos regentes das unidades 

curriculares e suas equipas em coordenação com os diretores de curso, em função da 

especificidade de cada unidade curricular, podendo estes ser vídeo-aulas, áudio-
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gravações, ficheiros dos mais diferentes formatos office, recursos web ou meros roteiros 

de leitura de documentos disponibilizados ou acessíveis online. 

 

Recomendamos o preenchimento dos sumários das aulas previstas, de modo a que os 

estudantes possam verificar quais os conteúdos que devem ser trabalhados ao longo 

deste período. 

 

Por forma a auxiliar este processo de trabalho assíncrono, será disponibilizado pelo 

ISCAL o apoio necessário. 

Terminada a suspensão das atividades letivas presenciais, o calendário letivo será 

ajustado e o final das aulas ocorrerá duas semanas após a data inicialmente prevista, ou 

seja, os exames terão o seu terminus no final do mês de julho, o que permite que todas 

as sessões presenciais sejam efetivamente realizadas, tendo sempre como base o 

cenário de interrupção ao final das férias da Páscoa. 
 

O empenho e determinação de todos será um aspeto fundamental para procurar 

implementar esta solução, sendo que estamos certos que nestes tempos de maior 

dificuldade esses atributos estarão, como sempre, presentes em cada um dos membros 

da nossa comunidade académica. 

 

Links úteis: 

 

- Plataforma Moodle: https://moodle.ipl.pt/iscal/  

Relembramos que o acesso à plataforma de e-learning é efetuado com as mesmas 

credenciais do email institucional e do portal académico. 

Para esclarecimento de eventuais duvidas por favor contactar: helpdesk@ iscal.ipl.pt  

- Colibri: https://videoconf-colibri.zoom.us/ 

A ferramenta Colibri permite comunicação síncrona por videoconferência com os 

estudantes num horário previamente definido por cada docente, sendo o acesso de 

docentes e estudantes efetuado com as credenciais do email institucional. 

https://moodle.ipl.pt/iscal/
mailto:helpdesk@iscal.ipl.pt
https://videoconf-colibri.zoom.us/


 

 

 

 

 

 

 

Avenida Miguel Bombarda, 20 | 1069-035 Lisboa | iscal@ iscal.ipl.pt | www.iscal.ipl.pt | +351 217 984 500           Página 3 de 3 
 

Com esta ferramenta podemos marcar reuniões e depois enviar aos estudantes o ID da 

reunião, de modo a que possamos em ambiente virtual comunicar com vários 

interlocutores por períodos máximos de 40 minutos. 

Mais informação acerca do Colibri pode ser encontrada em: https://videoconf-

colibri.fccn.pt/doc/tutorials 

- Zoom: https://www.zoom.us/ 

Efetuando o download e o registo nesta aplicação poderá aceder ao colibri através do 

telemóvel apenas colocando o ID da reunião. 

- Criação de vídeos através da utilização do powerpoint: 

Mais informações acerca da criação de vídeos podem ser encontradas em:  

- https://support.office.com/en-us/article/record-a-slide-show-withnarration-and-slide-

timings-0b9502c6-5f6c-40ae-b1e7-e47d8741161c#officeversion=2013,_2016 

- https://support.office.com/en-us/article/turn-your-presentationinto-a-video-c140551f-cb37-

4818-b5d4-3e30815c3e83 

  
 
 
         
ISCAL, 13 de março de 2020 
 
 
 
 
 

      O Presidente do ISCAL 
 
 
                                                                   ____________________________________ 
                                             Prof. Doutor Orlando Manuel da Costa Gomes 
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