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[gabreit] COMUNICADO - avaliações

Aos Estudantes,
Decorreu durante a tarde uma reunião, à qual assistiu, por convite, o Presidente da AAUE.
Nesta reunião foram ouvidos os diretores das escolas e dos departamentos sobre possíveis alterações ao
modelo de avaliação vigente, considerando a situação em que o País se encontra, o Dec-Lei sobre o Estado
de emergência e o comunicado do ministro da ciência tecnologia e Ensino Superior.
Apesar de preocupante a situação na Universidade pode considerar-se controlada.
Agradeço a todos que sigam escrupulosamente as regras de segurança estabelecidas e que comuniquem
qualquer desvio às mesmas (covid19@uevora.pt, ou através da AAUE).
Apesar de garantirmos as condições de segurança, e seremos nisto muitíssimo exigentes, decidiu-se:








A Universidade tomará em consideração, caso a caso, a possibilidade de haver avaliações online.
Este modelo será decidido, ouvido o docente da u.c. o diretor do departamento e após, anterior,
consulta aos estudantes (questionário por moodle).
Todos os estudantes que não tenham condições de fazer estas avaliações online, nos seus locais de
residência, devem referi-lo. A Universidade disponibilizará uma sala para realizarem esse teste online.
O alunos, em isolamento ou com infeção por SARS-COV-2, poderão beneficiar de uma época extra
de exames, caso não se sintam em condições de saúde de fazer online o exame (online ou presencial).
A adoção destas medidas depende da tipologia da unidade curricular.
O despacho 1/2021 mantém-se, totalmente, em vigor até à publicação de novo despacho que deve
ocorrer durante o dia de amanhã.
Nenhum curso passará, totalmente, ao modelo de avaliações online.

Podem estar confiantes que estamos, obviamente, atentos à atual situação mas estamos também confiantes
que conseguimos adotar medidas que podem descansar todos.
Ana Costa Freitas
Reitora
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