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Comunicação n.º 10/2020 

 

Procedimento relativos à alteração ao processo de ensino –aprendizagem 

 

Ao abrigo do disposto na subalínea ii) da alínea a) do n.º 1 e da alínea m) do artigo 27.º dos 

Estatutos do ISCAL, Despacho n.º 3182/2020, publicado em Diário da República n.º 49, de 10 

de março de 2020 são definidos os procedimentos relativos à alteração ao processo de ensino–

aprendizagem, tendo o mesmo sido previamente objeto de análise pelos Conselhos de 

Representantes, Técnico Científico e Pedagógico em sentido confirmativo, sendo assumido 

neste despacho, o sentido dessas deliberações.  

Assim, considerando que: 

 A pandemia COVID-19 veio introduzir um conjunto de restrições que colocaram em causa 

o normal funcionamento do processo de ensino-aprendizagem. 

 A comunicação do Gabinete do Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior datada 

de 17 de abril refere que deve ser estimulada a continuação da adoção de processos de 

ensino-aprendizagem a distância e de teletrabalho remetendo para a componente presencial 

somente os elementos que de todo não sejam passíveis de ser efetuado em regime não 

presencial. 

 As exceções ao regime não presencial estão sempre dependentes do escrupuloso 

cumprimento das normas sanitárias e de higiene, garantindo sempre condições de 

distanciamento social e assegurando a utilização por todos de equipamentos de proteção 

individual, designadamente máscaras de uso geral. 

 As conclusões da reunião do Conselho Permanente do IPL ocorrida no dia 23 de abril foram 

em linha com a comunicação referida e desaconselham o regresso a qualquer atividade 

presencial quando não estejam garantidas, de forma inequívoca, as condições que garantam 

a saúde pública. 

 São de conhecimento geral as insuficiências apresentadas pelas instalações do ISCAL e a 

sobrelotação das mesmas, as quais não permitem, de forma inequívoca, que sejam 

garantidas as condições de funcionamento acima referidas, nomeadamente no que respeita 

ao distanciamento social. 

 As instalações de que o ISCAL dispõe não permitem, de forma inequívoca, a garantia de 

cumprimento das normas sanitárias. 

 A proibição de aglomeração de pessoas em qualquer espaço público ou privado que coloque 

em causa o referido distanciamento que as autoridades de saúde determinam. 

 Na comunidade académica existe um conjunto de elementos pertencentes a grupos 

vulneráveis e de risco que necessitam de especial proteção. 

 A incerteza referente ao processo avaliativo em nada contribui para o bom funcionamento 

da instituição causando deste modo um fator de perturbação. 

 A garantia da segurança de todos os membros da comunidade académica do ISCAL 

sobrepõe-se a qualquer outro valor. 
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Determino que, face aos considerandos expostos: 

 

1. Os ciclos de estudos funcionem em regime de ensino a distância, com efeitos reportados a 

12 de março, devendo, os docentes responsáveis pelas unidades curriculares introduzir as 

necessárias alterações nas metodologias de ensino e de avaliação, tendo por base as normas 

de avaliação de conhecimentos em vigor e as diretrizes emanadas pelo Conselho 

Pedagógico. 

2. Toda a avaliação será efetuada à distância, incluindo as épocas de exame normal, recurso e 

especial, salvo contingência não previsível no momento presente.  

3. Todos os estudantes, poderão aceder na época de recurso e na época especial a todas as 

unidades curriculares em que se encontrem inscritos, tendo em consideração a necessidade 

de inscrição no caso da época de recurso e época especial. 

4. Por forma a garantir que todos os procedimentos relacionados com a avaliação contínua 

possam terminar com todo o rigor e tranquilidade, o período compreendido entre os dias 8 e 

17 de junho será disponibilizado para esse efeito. 

5. A época normal de exames decorrerá entre os dias 24 de junho e 11 de julho. 

6. A época de recurso decorrerá entre os dias 16 de julho e 25 de julho. 

7. A época especial decorrerá entre os dias 3 e 18 de setembro. 

8. O calendário de exames referente à época normal e de recurso será republicado até ao dia 15 

de maio, através de despacho próprio. 

9. O calendário de exames referente à época especial será disponibilizado no dia 19 de agosto, 

através de despacho próprio. 

10. As alterações aos regimes de avaliação em cada unidade curricular devem ser comunicadas 

aos Exmos. Srs. Diretores de Curso pelos responsáveis de cada unidade curricular. 

11.  Os regimes de avaliação, após a comunicação mencionada no ponto anterior, devem ser 

disponibilizados aos estudantes através da plataforma moodle. 

12. A comunicação da calendarização da avaliação contínua deverá ser efetuada através da 

plataforma moodle, por forma a garantir que todos os estudantes têm acesso tempestivo à 

informação. 

13. As aulas à distância são lecionadas através da plataforma de e-learning moodle ou da 

plataforma Zoom, não obstante poderem ser utilizadas outras plataformas adequadas para o 

efeito.  

14. As aulas à distância, em modo síncrono, devem decorrer nas mesmas horas em que se 

encontravam previstas para o regime presencial, salvo alterações efetuadas com acordo de 

todos os intervenientes. 

15. A alteração do horário previsto para cada unidade curricular não poderá fazer coincidir as 

aulas síncronas com outras constantes do horário previamente estipulado. 

16. O lançamento dos sumários deve ser efetuado através do portal académico, conforme os 

procedimentos habituais estipulados. 

17. A prestação de provas públicas, designadamente de dissertações de mestrado, é realizada 

por videoconferência, desde que haja acordo entre o júri e o respetivo candidato, e estejam 

salvaguardas a disponibilidade de condições técnicas e as normas de proteção de dados. 
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18. Os comportamentos éticos devem estar subjacentes a todo o processo de ensino-

aprendizagem, sendo que qualquer fraude académica que seja detetada pressupõe a 

instauração do competente processo disciplinar.  

19. Os elementos de avaliação efetuados através da plataforma moodle consideram-se como 

arquivados na referida plataforma. O procedimento arquivístico dos demais elementos será 

alvo de despacho próprio. 

20. Será apresentado um plano de formação relativo à utilização das plataformas para a 

elaboração de testes e exames, de modo a garantir o rigor do processo de avaliação. 

21. Todo o regime de ensino e avaliação à distância deverá respeitar o regime geral de proteção 

de dados. 

22. Os estudantes do 2.º ano dos cursos de mestrado, beneficiarão de uma suspensão dos prazos 

previstos para a submissão do trabalho final de mestrado pelo período de noventa dias. 

23. Em relação aos estudantes que não disponham de condições tecnológicas para a realização 

da avaliação em regime não presencial, serão disponibilizados (no ISCAL) um conjunto de 

soluções que permitam suprir as necessidades referidas. 

As medidas excecionais previstas no presente despacho vigoram somente para o ano letivo em 

curso. 

 

Iscal, 24 de abril de 2020 
 

 

O Presidente do ISCAL, 

 

 

 

Professor Doutor Orlando Manuel da Costa Gomes 

mailto:ISCAL@ISCAL.IPL.PT
http://www.iscal.ipl.pt/

