
Comunicado COVID - 19 (15)
A toda a comunidade do Instituto Superior Técnico.

Devido às circunstâncias em que vivemos, e em que continuaremos a viver pelo menos durante os próximos 
meses, o ano letivo de 2020/2021, terá de funcionar garantindo, em tudo o que tiver ao nosso alcance, a 
eficiência e qualidade do processo de ensino e aprendizagem do IST e, simultaneamente a segurança de 
toda a nossa comunidade.

Dessa forma os moldes de funcionamento do ano letivo que arrancará em Setembro terão de ser 
substancialmente diferentes daquilo que sempre foi a prática corrente de funcionamento da componente 
letiva do IST. Partilho pois convosco os princípios enquadradores do funcionamento do ano letivo 2020/2021 
no IST. Estes princípios foram construídos sobre o trabalho inicial da comissão coordenada pelos professores 
Joaquim Sampaio Cabral e José Santos-Victor e com a participação de todos os presidentes de departamento 
(a quem agradeço o inestimável trabalho que desenvolveram durante o mês de Junho), após a avaliação da 
capacidade para implementar, num curto espaço de tempo e numa instituição com a dimensão do IST, as 
medidas que possibilitassem a indispensável formação presencial e o necessário distanciamento físico e 
ocupação em condições de segurança das salas de aula e dos laboratórios do IST.

Estes são pois princípios enquadradores, cujo detalhe de aplicação terá de ser avaliado em cada unidade 
curricular pelos responsáveis, em articulação com cada área científica, departamento, coordenação de curso 
e, naturalmente, com os órgãos centrais de gestão do IST.

O desafio é grande, e teremos de ter capacidade para nos adaptar rapidamente não só ao arranque 
do ano letivo como a quaisquer a circunstâncias novas que venham no atual contexto pandémico que 
atravessamos. Já demonstrámos que somos capazes de o fazer. Tenho a certeza, de que continuaremos a 
demonstrar que somos capazes de o fazer.

Termino desejando a todos umas boas férias de agosto e agradecendo o empenho e o trabalho de todos em 
prol da nossa escola: o Instituto Superior Técnico.

Rogério Colaço.
Presidente do IST.

Princípios enquadradores do Funcionamento do ano letivo de 2020/2021

I. Sobre o regime de funcionamento de cada tipologia de aulas e avaliações:

1. Aulas teóricas: funcionarão por omissão à distância, sem prejuízo de que a aula seja emitida a partir da 
sala de aula com a presença de alunos, dentro dos limites de ocupação indicados para cada sala.

2. Aulas práticas e teórico-práticas: funcionarão por omissão em regime presencial misto, em que os 
alunos deverão ser organizados em turnos para frequentar presencialmente as aulas de duas em duas 
semanas, salvo situações excecionais, atendendo aos limites de ocupação indicados para cada sala. As 
aulas terão de ser asseguradas à distância para os alunos que não estão presencialmente, de forma 
síncrona ou de forma assíncrona com a aula presencial.



3. Aulas de laboratório: funcionarão por omissão em regime presencial misto, em que os alunos deverão 
ser organizados em turnos para frequentar presencialmente as aulas de duas em duas semanas, salvo 
situações excecionais, atendendo aos limites de ocupação indicados para cada sala. Estando os alunos 
organizados em grupos, os turnos deverão ter pelo menos um representante de cada grupo, devendo 
o grupo colaborar durante a aula através de uma das várias plataformas disponíveis. Os laboratórios 
terão também de ser asseguradas à distância para os alunos que não possam estar presencialmente 
ou que não possam colaborar com alunos que estejam presencialmente, seguindo metodologias de 
ensino alternativas.

4. A avaliação por testes fora do período de aulas e/ou exames será realizada por omissão 
presencialmente. Toda a restante avaliação será feita de acordo com o definido pelo responsável da UC.

II. Acesso a salas nos campi, limites de ocupação, desinfeção e regras de conduta:

1. A nível de ocupação das salas será vigiado e controlado periodicamente pelos serviços do IST, sem 
prejuízo de qualquer dos seus ocupantes, nomeadamente o docente responsável pela aula a ocorrer, 
dever fazer o controle do número de ocupantes da sala onde se encontra.

2. Os limites de ocupação das salas estão disponíveis em https://drive.google.com/file/
d/1LSBbjJt5I4EpYozq-zrUI9IVNiOpH7e6/view?usp=sharing e serão afixados à entrada de cada sala.

3. Os horários estão publicados e têm por base os horários do ano anterior, devendo os pedidos de 
alterações pontuais chegar ao GOP logo que possível.

4. A limpeza e desinfeção das salas ocorrerá duas vezes por dia.

5. A circulação nos campi estará devidamente assinalada e existirão dispensadores de gel desinfetante à 
entrada das salas.

6. Recomenda-se que os utilizadores das salas e de espaços dos campi utilizem também os seus kits de 
desinfeção, procurando manter um elevado nível de higienização do espaço individual por si ocupado.

7. O uso de máscara é obrigatório em todo o espaço coberto dos campi do IST.

III. Outras informações relevantes:

1. Estão a ser criadas condições para que as aulas possam ser transmitidas em stream a partir das salas 
de aula (mais informações de quais as salas com esta capacidade serão dadas em setembro).

2. A partir de setembro haverá uma App gratuita disponível para toda a comunidade Técnico (IST Go) 
que permitirá ao utilizador monitorizar em tem real os seus seus percursos no campus, o número de 
contactos de proximidade, e a densidade de ocupação em determinadas áreas (mais informações sobre 
esta App serão dadas no início de Setembro).

3. Haverá um programa de testagem e monitorização do COVID19 alargado a toda a comunidade IST 
durante todo o ano lectivo, elaborado em colaboração com os serviços da Reitoria da Universidade de 
Lisboa (mais informações serão dadas no início de Setembro).

Mais informações 
Avisos à comunidade Técnico sobre o Coronavirus.
Site em atualização permanente.

https://tecnico.ulisboa.pt/coronavirus

Contactos 
Contacto preferencial para informações relativa ao 
coronavirus/COVID-19 no Técnico é o email.

COVID19_IST_informacoes@tecnico.ulisboa.pt 
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