Plano de Funcionamento das Aulas no 1º semestre 2020-21

2020-09-14
As disposições deste documento entram em vigor a 21 de setembro de 2020 e serão
atualizadas à medida das necessidades e das indicações das autoridades

Considerando a situação de pandemia em que vivemos, apresentam-se de seguida os
principais detalhes de funcionamento das aulas durante este próximo 1º semestre.
1.
2.
3.
4.
5.

Linhas gerais do plano de aulas do 1º semestre
Tipos de aulas definidas e horários
Provas de avaliação durante o 1º semestre
Programas doutorais
Considerações finais

1. Linhas gerais do plano de aulas do 1º semestre

Dada a especificidade e dimensão das atividades da FEUP, das características das salas e da
limitação de recursos humanos e materiais, não será possível manter todas as aulas com
componente presencial, mesmo que apenas com uma parte dos estudantes presentes e os
restantes a distância, rotativamente.
As atividades letivas irão decorrer em ambiente misto, com aulas a distância e aulas
presenciais, levando em consideração as recomendações do MCTES e da DGS.
O referido ambiente misto já foi previsto na elaboração dos horários:
•
•

Aulas do tipo A (em geral, as teóricas; ver definições em seguida) com funcionamento
integralmente a distância. Devem ser lecionadas a partir da FEUP e devem em geral
ser síncronas, mantendo-se assim o contato entre estudantes e docentes.
Aulas do tipo B (em geral, as práticas; ver definições em seguida), presenciais. Nestes
casos, as aulas podem ocorrer com toda a turma presente, se a sala atribuída permitir
um distanciamento entre estudantes adequado, ou podem ter de ser separadas em dois
grupos que terão aulas presenciais em semanas alternadas. Neste último caso incluemse as aulas em laboratórios ou salas de computadores que não comportem todos os
estudantes da turma.

A capacidade máxima (número máximo de estudantes) das salas da FEUP para aulas no 1º
semestre foi reduzida a metade da normal. Nas salas de computadores foi reduzida para o
número de computadores. Em todas as salas o afastamento entre estudantes deverá, sempre
que possível, ser superior a 1 metro.
Para rastreio de eventual infeção, em todas as aulas presenciais o docente deverá registar a
presença dos estudantes, mas evitando a circulação de papel.
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2. Tipos de aulas definidas e horários

Na elaboração dos horários, as aulas foram classificadas pelos órgãos dos ciclos de estudo e
departamentos relativamente à dimensão das turmas e à possibilidade de serem lecionadas a
distância; são designadas por tipo A e tipo B:
A - “Teóricas”, ou que podem ser lecionadas a distância, com grupos de dimensão média
ou elevada.
BP - “Práticas” ou “teórico-práticas”, que é importante manter presenciais, com grupos de
dimensão média ou pequena, e em que será viável ter todos os estudantes da mesma
turma em sala.
BL - “Laboratoriais”, que é fundamental manter presenciais, com grupos de pequena
dimensão, mas que não permitem ter todos os estudantes da mesma turma em sala
(garantindo o afastamento mínimo recomendado de 1 metro). Admite-se que algumas
aulas, mesmo não sendo laboratoriais, possam ser classificadas neste subtipo por falta de
salas de maior dimensão.
Os horários foram elaborados de forma que seja possível a um estudante acompanhar aulas
tipo A a distância e ter um tempo razoável para se deslocar e ter as aulas tipo B na FEUP, ou
vice-versa. É possível que em algumas situações, de estudantes inscritos em mais do que um
ano, tal não seja exequível.
Nas aulas do tipo BL recomenda-se que as turmas sejam divididas em duas partes, usando a
paridade do número de estudante. A presença dos estudantes em aula de acordo com esta
regra encontra-se definida semanalmente no calendário escolar acessível no SIGARRA da
FEUP com "P" (par) e "I" (ímpar).
CALENDÁRIO ESCOLAR FEUP
Exceto 1º Ano de Primeiros Ciclos e de Ciclos de Estudos Integrados:
https://s.up.pt/4bil
CALENDÁRIO ESCOLAR FEUP
1º Ano de Primeiros Ciclos e de Ciclos de Estudos Integrados:
https://s.up.pt/07es
3. Provas de avaliação do tipo presencial durante o período letivo

Durante o período letivo, as provas de avaliação do tipo presencial só poderão ocorrer de
segunda a sexta-feira se realizadas nas salas e horários onde decorrem as aulas to tipo B
respetivas.
Podem ser reservadas salas aos sábados, de 24 de outubro a 19 de dezembro para realização
de provas de avaliação do tipo presencial. As condições serão semelhantes às que foram
definidas para os exames finais do segundo semestre passado, em particular no que respeita à
duração máxima de 90 minutos. Será dada prioridade às provas de avaliação do 1º ano, assim
como às provas das UC com maior número de estudantes inscritos.
4. Programas doutorais
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Nos doutoramentos, todas as aulas com funcionamento não-tutorial deverão ser asseguradas
de modo presencial, devendo as exceções ser validadas previamente com a Direção da FEUP.
5. Considerações finais

Aplicam-se todas as diretivas legais que obriguem a teletrabalho ou educação a distância,
devendo todas as UC prever a possibilidade de acompanhamento nestas situações.
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