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RESPOSTA - COMUNICAÇÃO INTERNA 

Plano de Ação COVID - 19 

 

Em resposta ao comunicado recebido relativamente ao pedido de análise das propostas da 

Presidente do ISAVE, para a situação atual de contingência, vem o Presidente do Pedagógico, 

remeter o parecer deste órgão sobre os pontos recebidos: 

Ponto 1. Processos de ensino-aprendizagem à distância, que contemplam as atividades letivas de 

forma digital. Com vista a que os TODOS os/as estudantes tenham acesso a esta metodologia, foi 

adquirida a Plataforma Zoom.  

Parecer favorável aos processos de ensino-aprendizagem à distância, com o uso da Plataforma Zoom. 

Foi articulado com o gabinete de informática formações, webinares sobre a plataforma com o intuito 

de capacitar comunidade académica, para melhor ajustarem o tipo de ensino à tipologia das 

Unidades Curriculares.   

O Conselho Pedagógico recomenda que seja efetuado um levantamento do ponto de situação de 

cada Unidade Curricular/Ciclo de Estudos, por parte dos diretores de curso. Com este levantamento 

pretende-se o planeamento das aulas Práticas ou Teórico/Práricas que terão que ser lecionadas 

presencialmente após o surto epidémico. 

Ponto 2. Parecer sobre a possibilidade de novas formas de avaliação das Unidades Curriculares à 

distância, nomeadamente através da plataforma moodle.  

Paracer favorável, para que mediante os conteúdos de cada UC, sejam efetuadas avaliações à 

distância (se aplicável), utilizando para o efeito a Palataforma Moodle. Será efetuada formação aos 

docentes para a elaboração e aplicação de momentos avaliativos no moodle.  

O Conselho Pedagógico recomenda que sejam tomadas as diligências necessárias para que sejam 

asseguradas as condições de arquivo físico e/ou digital destes momentos de avaliação. 

Ponto 3. Prorrogação da suspensão de estágios:  

3.1. Os estágios foram suspensos, no dia 9 de março até ao dia 27 março, após reunião com os 

diretores de curso e coordenadora de estágios. Solicito uma análise detalhada, mediante a evolução 

da pandemia, sobre a porrogação da suspensão dos estágios e os efeitos da mesma na organização 

dos ciclos de estudos.  

Parecer favorável à prorrogação da suspensão dos estágios.  A planificação/ reposição dos estágios 

será feita mediante as diretrizes que nos permitam aceder à especificidade dos contextos de estágio, 

bem como os pedidos para novos locais.  

Ponto 4. Plano de adequação  

4.1. Pedido de antecipação de unidades curriculares de semestre, com vista a criar-se um plano de 

adequação para cada ano curricular/curso. 
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Parecer favorável à antecipação de unidades curriculares. Será solicitada a cada direção de curso 

uma proposta de adequação. 

 

Ponto 5. Alteração Calendário Letivo  

5.1. Alteração do calendário letivo em vigor, no que diz respeito:  

 Cronograma geral, no sentido de considerar a pausa da Páscoa e a semana académica como 

período efetivo de lecionação;  

 Alteração da época de exame do 2º semestre de acordo com o progresso das atividades 

letivas de cada ano curricular/ curso. 

 

Parecer favorável à alteração do calendário letivo nos dois pontos mencionados.   

 

5.2. Ponderação de alteração do Calendário Letivo 2020-2021 mediante a evolução da situação.  

Parecer favorável à possibilidade de alteração do calendário letivo, contudo considera-se que é 

sensato aguardar o desenvolvimento desta situação excecional para posterior análise da necessidade 

de alteração do início do ano letivo de 2020-2021.  

 

Considerando os constrangimentos causados pela pandemia COVID - 19, o Conselho Pedagógico 

assume zelar pelas metodologias de ensino - aprendizagem à distância utlizadas, os momentos de 

avaliação previstos e as propostas de adequação aos planos de estudo em prol do percurso 

académico do estudante.  

 

Gilvan Pacheco 

Presidente do Conselho Pedagógico 

17 março 2020  

 

 

 

 

 

 

 

 
    


