AGOSTO
2021

REGRESSO
AO ISCAL
EM SEGURANÇA
2021/2022

GRPCI, ISCAL

8

TESTEMUNHO

BEM-VINDOS À
FAMÍLIA ISCAL!
COMUNICADO

ISABEL ROUSSEAU

SECRETARIADO
DO CONSELHO DE REPRESENTANTES,
DO CONSELHO TÉCNICO-CIENTÍFICO
E DO CONSELHO PEDAGÓGICO

Entrou no ISCAL no dia 1 de setembro de 2000. Chama-se Isabel Rosseau, começou a recibos verdes até
2005 e em 2006 entrou para assistente técnica através de concurso do
IPL onde esteve até janeiro de 2010
no ISEL. Acabou por voltar ao ISCAL
em fevereiro de 2010 como técnica
superior.
Manteve-se sempre nas mesmas
funções de secretariado porque considera que é o que mais gosta de fazer e mais motivação lhe dá. De entre
as funções que fazem parte do secretariado destaca o apoio administrativo aos órgãos de gestão do ISCAL, eleitos de 4 em 4 anos. “Gosto
muito do meu trabalho e tento, todos
os dias, cumprir o melhor que posso e sei e, de preferência, com um
sorriso nos lábios”, diz. Para a Isabel,
os pontos fortes do ISCAL são: “o
bom ambiente entre os colegas e a
autonomia na execução das funções
desempenhadas”. Afirma que desde
que chegou o ISCAL sofreu muitas
alterações positivas, destacando a
modernização e os métodos de trabalho que diz serem muito mais eficazes agora.
Quando fala do ISCAL, Isabel relembra-se das pessoas com as quais
trabalhou diretamente ao longo de
todos estes anos. São para si, as
melhores memórias deste Instituto
que traz consigo. Se tivesse de definir o ISCAL, a funcionária diz: “Uma
vida!”.

O ano letivo 2021-2022 iniciar-se-á em breve. Com ele vem a expetativa e a ansiedade
que um novo começo sempre traz. Mas vem também, seguramente, uma esperança
renovada e a vontade acrescida de aceitar e cumprir novos projetos e desafios. Neste
novo começo, o ISCAL - os seus professores e todos os que neste instituto trabalham - assume o compromisso de se empenhar ao máximo no sentido de garantir aos
nossos estudantes um ambiente de aprendizagem salutar, capaz de proporcionar uma
experiência de ensino rica e profícua, a qual por sua vez deverá facultar, e seguramente facultará, as competências e conhecimentos indispensáveis a uma bem-sucedida
futura carreira profissional.
Como é do conhecimento de todos, a situação excecional de saúde pública em que
vivemos desde há ano e meio ainda não se encontra completamente debelada. Sendo
convicção generalizada, por parte das autoridades de saúde e de especialistas em
diversos campos, que progressivamente a nossa vida normal poderá ser retomada, a
verdade é que cuidados e precauções de diversa ordem são ainda necessários.
Neste sentido, na procura da salvaguarda de todos os nossos interesses – de preservação da saúde, mas também da integridade da nossa missão de ensino – a presidência do ISCAL decidiu para o corrente semestre letivo estabelecer um sistema de
frequência às aulas por turnos em cada turma, que garantirá uma ocupação do nosso
edifício, a cada momento, de 50% da sua ocupação normal. Deste modo, todas as
aulas terão lugar presencialmente, nas respetivas salas de aula, sendo que, alternadamente, a cada semana, metade da turma estará fisicamente presente enquanto que a
outra metade terá a oportunidade de assistir remotamente. Todas as salas do ISCAL
foram dotadas com equipamento de captação de som e imagem que possibilita que
assim possamos funcionar.
Temos consciência que esta não é a solução ideal, e ansiamos por um regresso em
pleno às atividades presenciais. Esperemos que tal seja possível num futuro próximo,
de modo que a solução apresentada deverá ser entendida como um compromisso
apenas para o semestre ímpar que agora se inicia, compromisso este que será reavaliado no final do período letivo. A referida regra aplica-se a todos os anos de todas as
licenciaturas; quanto aos cursos de mestrado, as suas atividades letivas serão alvo de
calendarização pelos respetivos responsáveis, em coordenação com a presidência,
mas também sempre, de qualquer forma, de modo a garantir o mais possível as atividades em regime presencial.
Renovando os votos de um feliz e bem-sucedido início de ano letivo,
Com os nossos melhores cumprimentos,
A equipa da presidência.

OS MELHORES ANOS DA TUA VIDA!

VEM CONHECER OS
CANTOS À CASA !

NORMAS DE CIRCULAÇÃO
E UTILIZAÇÃO DO ESPAÇO
INFORMAÇÕES

Sempre que possível, as janelas e portas devem permanecer abertas para uma
mais eficaz circulação do ar.

É obrigatório utilizar máscara no interior
do edifício, incluindo nas salas de aula.

Em caso de apresentar sintomas de covid-19 permaneça em casa e contacte as
autoridades de saúde.

Devem ser privilegiadas as reuniões online entre docentes e estudantes.

Os elevadores estarão bloqueados e apenas devem ser utilizados em situações
devidamente justificadas.

Deve ser respeitado o limite de pessoas
em simultâneo assinalados nos diferentes
espaços.

Limpe e desinfete as mãos com frequência.

Respeite os percursos de mobilidade definidos no interior do edifício.

O atendimento na Divisão Académica e
na Biblioteca estará disponível mediante
marcação.

Tenha em atenção e respeite a sinalética
indicada.

Procure efetuar uma interação social
responsável.

Está limitada a permanência na biblioteca
enquanto local de estudo e de realização
de trabalhos.

O edifício estará aberto das 7h30 às
23h30 de segunda-feira a sábado (exceto
feriados). Nos restantes períodos o acesso ao edifício é interdito.

Mantenha o distanciamento físico de dois
metros nos espaços comuns do edifício.

Respeite as regras de higiene definidas.

NORMAS DE CIRCULAÇÃO
E UTILIZAÇÃO DO ESPAÇO
INFORMAÇÕES

Os turnos A e B de cada turma deverão
ser integralmente respeitados não podendo existir trocas.

Nas salas de aula sente-se apenas nos
lugares assinalados para o efeito.

Nas salas de aula deverá sentar-se primeiramente nos lugares mais distantes
dos corredores evitando o cruzamento
com colegas já sentados.

No caso dos anfiteatros deverá sentar-se
primeiramente nos lugares do meio. No
caso das laterais deverá sentar-se primeiramente nos lugares mais afastados
do corredor.

As medidas adotadas serão revistas no
caso de haver novos desenvolvimentos
sobre a situação pandémica.
PARA MAIS INFORMAÇÕES CONSULTAR:

Deve permanecer no seu lugar o maior
tempo possível, minimizando a circulação
dentro e fora da sala de aulas.

A saída das aulas deve ser ordenada, devendo sair em primeiro lugar as pessoas
mais perto da porta e do corredor da sala.

Direção Geral de Saúde
https://covid19.min-saude.pt/
www.iscal.ipl.pt
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