Comunicado à comunidade académica da
Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias
A situação pandémica que se vive em Portugal, associada ao vírus SARS-CoV-2, voltou a obrigar-nos
ao desafio de passar a um regime a distância, num momento em que estávamos a concluir o 1.º
semestre e no arranque do 2.º semestre. Em março do ano passado, no início do 2.º semestre,
vimo-nos em situação semelhante e demonstrámos, enquanto comunidade académica, que é
possível assegurar o ensino através de medidas como a passagem a ensino remoto de unidades
curriculares em que este regime se aplique ou, a reorganização de calendários (ensino e avaliação)
para cumprimento de ações que, pela sua natureza, exigem o regime presencial. Esta realidade
permite-nos maior tranquilidade neste novo momento complexo pois, para além da experiência
passada, alicerçada numa rápida, mas estruturada, adaptação, a Universidade manteve uma
dinâmica de melhoria das ações, monitorizando a situação e ouvindo a comunidade para assegurar
os padrões de exigência a que nos obrigamos.
É essencial que todos adotemos uma atitude colaborativa, assumindo as responsabilidades,
permitindo garantir um ensino e aprendizagem justo.
Assim, é importante que:
1. Continuemos todos a adotar um comportamento que garanta a mitigação de riscos
associados ao vírus SARS-CoV-2, nomeadamente:
a. Manter a vigilância permanente do estado de saúde e, em especial, aos sintomas
associados à COVID-19 e, em caso de necessidade ou dúvidas, contactem as autoridades
de saúde (Saúde 24, pelo telefone 808 24 24 24 ou consultando informação em https://www.sns24.gov.pt/)
seguindo as suas recomendações, evitando de forma preventiva, contactos;
b. Mesmo neste período de confinamento, em caso de teste positivo ao SARS-CoV-2, ou
estando em isolamento profilático determinado pelas autoridades de saúde, contactar a
Universidade, através do e-mail covid19@ulusofona.pt, seguindo as orientações dadas;
c. Conhecer as medidas definidas no “Plano de Regresso” da Universidade Lusófona,
(https://confinamento2021.ensinolusofona.pt/ Plano de Contingência ULHT) aplicando-as e
sensibilizando para o seu cumprimento;
d. Acompanhar e divulgar as medidas que a Universidade determina, estando atentos à
página da Universidade, nomeadamente o local dedicado ao novo período de
confinamento (https://confinamento2021.ensinolusofona.pt/).
2. Os docentes garantam a todos os estudantes o acesso às matérias lecionadas,
nomeadamente através dos recursos disponibilizados, como o Moodle, fazendo cumprir os
programas das unidades curriculares, garantindo as aprendizagens necessárias ao
cumprimento dos objetivos definidos;
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3. Os estudantes sejam participativos, com atitude responsável e colaborativa, demonstrando
o desejo de aprender, com respeito e dignidade, cumprindo as suas obrigações escolares;
4. Sejam respeitadas as normas regulamentares, incluindo as exceções previstas para o período
que vivemos, nomeadamente os relativos ao ensino e avaliação;
5. Todos se mantenham atualizados face aos recursos e tecnologias de apoio ao e-learnig,
nomeadamente através da consulta do portal Click (https://www.ulusofona.pt/click). Sendo
importante que os docentes se inscrevam nas ações de formação oferecidas pela
Universidade, para uma maior capacitação na utilização dos recursos de apoio à atividade
letiva;
6. Em caso de necessidade, recorram aos serviços de apoio aos estudantes, disponibilizados
pela instituição, para esclarecimentos, aconselhamentos e auxílio na resolução de
problemas.
7. Sejam mantidas as atividades de investigação e desenvolvimento, integrando estudantes,
nomeadamente dos doutoramentos e mestrados, investindo em propostas de investigação
em rede que promovam a ciência e o conhecimento, sem esquecer o serviço às comunidades.
A Reitoria continua comprometida com o rigor e exigência no ensino e aprendizagem, no
desenvolvimento da investigação e do serviço à comunidade.
Deixamos, em anexo, com mais detalhe, um conjunto de recomendações relativas aos processos e
procedimentos a seguir no funcionamento do 2.º semestre e conclusão da avaliação de recurso do
1.º semestre.
Votos de sucesso!
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