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Plano de Retorno Gradual das Atividades Presenciais 

ESTSetúbal/IPS 
(12/Mai/2020) 

 

De acordo com o Despacho n.º 78/Presidente/2020 do Presidente do IPS, que pretende responder às 

orientações do Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (MCTES) no sentido do desenvolvimento e 

implementação, por parte das Instituições de Ensino Superior (IES), de um plano de levantamento progressivo 

das medidas de contenção impostas ao ensino superior para o regresso às atividades presenciais após 04 de 

maio de 2020, apresenta-se no presente documento o plano da ESTSetúbal/IPS, que será atualizado 

quinzenalmente, de acordo com o ponto nº 3 do Despacho nº 78/Presidente/2020. 

Este documento aborda os seguintes tópicos: 

1. Regras de Proteção da Comunidade e Restrições Aplicáveis 

2. Funcionamento das atividades letivas 

a. Aulas Teóricas e Teórico-Práticas 

b. Aulas Laboratoriais 

c. Avaliações 

3. Estágios, Projetos e Bolseiros de Investigação 

4. Serviços da ESTSetúbal/IPS 

1. Regras de Proteção da Comunidade e Restrições Aplicáveis 

Os motivos que levaram o IPS a suspender as suas atividades letivas presenciais a 12 de março para preparar 

o regresso a 26 de março com as atividades letivas não presenciais mantêm-se válidos neste momento, contudo, 

aparentemente as medidas adotadas permitiram controlar com sucesso o pico da pandemia. Apesar do elevado 

número de casos ativos da COVID-19 no país, torna-se necessário planear o regresso progressivo das principais 

atividades económicas e, de acordo com as indicações do MCTES, também as atividades letivas presenciais que 

sejam fundamentais para o desenvolvimento das competências dos estudantes. 

O principal objetivo da suspensão das atividades presenciais foi a salvaguarda dos membros da nossa 

comunidade e das suas famílias, mantendo-se esse objetivo no regresso progressivo que se pretende realizar. 

As regras de proteção que serão descritas e as restrições que serão impostas, visam esse nobre objetivo que nos 

tem orientado desde o início da pandemia. 

No interior do edifício aplicam-se as seguintes regras de proteção: 

– Uso obrigatório de equipamento de proteção individual (EPI) no interior das instalações 

> Máscara 

> Luvas no manuseamento de recursos documentais 

– Uso recomendado de viseira para os funcionários durante o atendimento ao público 

– Desinfeção das mãos com álcool gel à entrada do edifício e nos locais de atendimento 

– Lavagem frequente das mãos durante a permanência no edifício 

– Desinfeção das mãos com álcool gel à entrada das salas de aula e laboratórios 

– Higienização, após terminar cada aula ou cada utilização, de chaves, mesas, cadeiras, apagadores, teclados, 

ratos, monitores e equipamentos laboratoriais, etc. 

Homologo
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– Higienização frequente dos pontos e superfícies de contacto mais usuais (fechaduras/puxadores, 

corrimãos, interruptores, impressoras/fotocopiadoras, máquinas de vending, torneiras, sanitas, 

autoclismos, dispensadores, secadores, etc.) 

– Manutenção da distância física de dois metros nos cumprimentos, conversas, filas do bar, máquinas de 

vending, filas de atendimento dos serviços, biblioteca, salas de aula, laboratórios, salas de reuniões, 

auditórios, etc. 

– Deverá ser evitada a permanência simultânea de mais do que uma pessoa por gabinete 

– Aguardar pela vez no exterior dos gabinetes de atendimento ao público (E+, GIP, GAAL, Secretariados, 

Assessoria, etc.) 

– Manutenção da etiqueta respiratória ao espirrar e tossir 

– Não é autorizada a utilização de ar condicionado ou outro sistema de ventilação artificial 

– Desaconselha-se a presença física dos membros da comunidade académica com maior vulnerabilidade (os 

próprios ou familiares a seu cargo) 

No interior do edifício aplicam-se as seguintes restrições: 

– O número máximo de pessoas em permanência no interior do edifício é de 350 pessoas, sendo impedido o 

acesso no caso desse número ser atingido 

– Desaconselha-se a utilização de salas de aula e laboratórios a mais de 40 pessoas por piso (blocos A, C, D, 

E e F) 

– Redução para um terço da capacidade normal das salas de aula e laboratórios 

– O atendimento pelos serviços é feito só a uma pessoa de cada vez, mantendo-se as restantes em fila no 

exterior do gabinete 

– A circulação nos corredores e espaços públicos é feita segundo a regra de circulação pela direita, garantindo 

o maior distanciamento possível 

– A entrada e saída no edifício realiza-se pela zona da portaria através de duas portas, impondo-se a 

separação dos fluxos 

– Durante o mês de maio, a abertura das instalações da ESTSetúbal/IPS ocorre nos dias úteis, entre as 9:00 

às 16:00 

A higienização das salas de aula, gabinetes, instalações sanitárias e espaços comuns é realizada de acordo 

com as normas constantes no Plano de Contingência do IPS, sendo da responsabilidade da empresa EUROMEX. 

A higienização dos equipamentos informáticos e laboratoriais será da responsabilidade dos próprios 

utilizadores, supervisionado pelo docente e técnico de laboratório. 

2. Funcionamento das atividades letivas 

O esforço realizado pelos docentes na adaptação às plataformas de ensino a distância (EaD) e na preparação 

dos materiais de suporte para a lecionação, de acordo com o Despacho nº 71/Presidente/2020, será potenciado 

até ao final do presente ano letivo, sendo ser esse o meio de lecionação em todos os tipos de aula. 

A disponibilização aos estudantes de espaços para acesso a equipamentos informáticos e à rede de internet 

para avaliações a distância e acompanhamento e realização de atividades síncronas e assíncronas nos processos 

de ensino e aprendizagem, será realizada após pedido expresso do estudante e autorização pelo Diretor da 

ESTSetúbal/IPS. 
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a. Aulas Teóricas e Teórico-Práticas 

As aulas Teóricas e Teórico-Práticas continuarão a ser exclusivamente de EaD, nos horários definidos desde 

o início do semestre/trimestre e durante o período definido nos calendários escolares. 

b. Aulas Laboratoriais 

As aulas Laboratoriais continuarão a ser exclusivamente de EaD, nos horários definidos desde o início do 

semestre/trimestre e durante o período definido nos calendários escolares. A prática laboratorial é fundamental 

no nosso ensino, mas perante a situação de pandemia, há que continuar o esforço de adaptação à utilização de 

softwares de simulação, laboratórios virtuais, laboratórios simulados, filmagens de experiências com 

disponibilização dos dados, etc., que permitam ao estudante a aquisição das competências, as mais próximas 

possíveis, das previstas no plano de estudo. 

Para os estudantes finalistas de Licenciatura, Mestrado e Pós-Graduação, dado que poderão terminar o curso 

no presente ano letivo, podem ocorrer aulas de demonstração presencial dos equipamentos/ensaios 

laboratoriais que sejam fundamentais para a aquisição das competências, se for solicitado até ao dia 25 de maio 

pelo RUC e autorizado pelo Diretor, ouvidos o CTC e o CP e cumpridos os seguintes requisitos: 

– Serem unidades curriculares (UC) do último ano do curso 

– Envolvam equipamentos e/ou demonstrações que não sejam adaptáveis ao EaD 

– Abordem competências fundamentais e que não foram trabalhadas noutras UC do plano curricular 

– Existam equipamentos/espaço/turmas que garantam o distanciamento exigido (como referência indica-se 

um terço dos estudantes por laboratório: 5 a 8 estudantes) 

– Que as aulas de laboratório presenciais não perturbem o normal desenrolar das restantes aulas EaD, 

ocorrendo em horário alternativo isolado 

– Que as aulas de laboratório presenciais decorram em poucos dias e após a primeira quinzena de junho 

– Que a organização das aulas, mesmo com os eventuais desdobramentos, não implique o aumento das 

horas letivas atribuídas 

– Que os estudantes deslocados, ou que possuam vulnerabilidades, não sejam obrigados estar presentes, 

não sendo por isso penalizados na avaliação do laboratório 

– Que os docentes e estudantes assegurem a desinfeção dos equipamentos e mobiliário do laboratório no 

início/final dos trabalhos 

– Que os docentes e estudantes adotem as regras de segurança e usem em permanência os EPI exigidos 

c. Avaliações 

As provas de avaliação contínua decorrem em modo não presencial até ao final do semestre/trimestre. 

De acordo com o calendário escolar, as épocas de avaliações normal e de recurso estão previstas para o mês 

de julho, após terminar o semestre/trimestre. As avaliações, não havendo alterações significativas da atual 

situação, poderão decorrer em cada UC no modo presencial ou não presencial. 

Para o planeamento das provas será lançado um inquérito aos RUC para auscultar sobre o modo de avaliação 

pretendido, em que a falta de resposta até à data definida corresponderá à opção de avaliação não presencial. 

Consoante as respostas, a necessidade do cumprimento das restrições impostas, a disponibilidade de recursos 

humanos e de instalações, será tomada a decisão, podendo o calendário de avaliações ter de ser estendido. 
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3. Estágios, Projetos e Bolseiros de Investigação 

A realização de estágios está suspensa pelo Despacho nº 55/Presidente/2020, que veio reforçar o anterior 

Despacho nº 54/Presidente/2020, podendo ser autorizados pelo Diretor, mediante formalização de um pedido 

devidamente justificado. De acordo com o Despacho nº 8/ESTSetúbal/2020, para os Cursos Técnicos Superiores 

Profissionais, o Estágio pode ser substituído por um trabalho alternativo e por seminários. 

Neste período e até indicação em contrário, a ESTSetúbal/IPS não disponibiliza estágios a estudantes de 

outras instituições. 

Os bolseiros de investigação encontram-se em teletrabalho, contudo havendo necessidade justificada pelo 

coordenador do projeto e sendo cumpridas as condições de segurança exigidas, o regresso às instalações da 

ESTSetúbal/IPS pode ser autorizado pelo Diretor. 

Os projetos finais de curso de Licenciatura ou Mestrado, que sejam de cariz predominantemente laboratorial 

podem, mediante o pedido validado pelo orientador e o cumprimento das condições de segurança exigidas, 

obter a autorização do Diretor para serem desenvolvidos nos laboratórios. 

4. Serviços da ESTSetúbal/IPS 

Os funcionários não docentes dos vários serviços encontram-se presentemente em formação a distância e 

em teletrabalho, permitindo responder às solicitações normais do atual período, em que a atividade presencial 

nas instalações é reduzida. O seu regresso será faseado e escalonado de acordo com as necessidades 

identificadas, sendo sempre possível a presença em caso de urgência ou agendamento prévio. Garantindo-se o 

cumprimento das regras de proteção exigidas, das restrições impostas e salvaguardando os elementos com 

maior vulnerabilidade, os serviços serão retomados segundo a seguinte calendarização: 

Biblioteca 

Fase 1 (04/Mai a 17/Mai) e Fase 2 (18/Mai a 31/Mai) 

– Mantém-se o trabalho a distância, com recurso às plataformas digitais 

– Resposta às requisições e devoluções de monografias solicitadas via online 

> Levantamento/devolução presencial no serviço, mediante agendamento prévio 

> Levantamento/devolução na portaria da ESTSetúbal/IPS, em período mais alargado 

Fase 3 (01/Jun a 14/Jun) e Fase 4 (15/Jun a 29/Jun) 

– Escala de elementos para atendimento em quatro dias por semana, em modalidade de jornada contínua, 

com trinta minutos de pausa incluídos 

> Escala de um elemento para dois dias, intervalo de um dia, escala do outro elemento para dois dias 

– Mantém-se o trabalho a distância, com recurso às plataformas digitais, do elemento não escalado 

– Resposta às requisições e devoluções de monografias solicitadas presencialmente ou via online 

> Levantamento/devolução presencial no serviço 

> Levantamento/devolução na portaria da ESTSetúbal/IPS, em período mais alargado 

Gabinete de Integração Profissional (GIP) 

Fase 1 (04/Mai a 17/Mai) e Fase 2 (18/Mai a 31/Mai) 

– Mantém-se o trabalho a distância, com recurso às plataformas digitais 

> Deslocação de um elemento ao serviço em caso de assunto urgente ou mediante solicitação prévia 
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Fase 3 (01/Jun a 14/Jun) e Fase 4 (15/Jun a 29/Jun) 

– Escala de elementos para atendimento em quatro dias por semana, em modalidade de jornada contínua, 

com trinta minutos de pausa incluídos 

> Escala de um elemento para dois dias, intervalo de um dia, escala do outro elemento para dois dias 

– Mantém-se o trabalho a distância, com recurso às plataformas digitais, do elemento não escalado 

Gabinete de Apoio à Atividade Letiva (GAAL) 

Fase 1 (04/Mai a 17/Mai) e Fase 2 (18/Mai a 31/Mai) 

– Mantém-se o trabalho a distância, com recurso às plataformas digitais 

> Deslocação de um elemento ao serviço em caso de assunto urgente ou mediante solicitação prévia 

Fase 3 (01/Jun a 14/Jun) e Fase 4 (15/Jun a 29/Jun) 

– Escala de elementos para atendimento em quatro dias por semana, em modalidade de jornada contínua, 

com trinta minutos de pausa incluídos 

> Escala de um elemento para dois dias, intervalo de um dia, escala do outro elemento para dois dias 

– Mantém-se o trabalho a distância, com recurso às plataformas digitais, do elemento não escalado 

Gabinete de Apoio ao estudante (E+) 

Fase 1 (04/Mai a 17/Mai) e Fase 2 (18/Mai a 31/Mai) 

– Mantém-se o trabalho a distância, com recurso às plataformas digitais 

> Deslocação ao serviço em caso de assunto urgente ou mediante solicitação prévia 

Fase 3 (01/Jun a 14/Jun) 

– Presença no serviço um dia por semana, em modalidade de jornada contínua, com trinta minutos de pausa 

incluídos 

– Mantém-se o trabalho a distância, com recurso às plataformas digitais, nos restantes dias 

Fase 4 (15/Jun a 29/Jun) 

– Presença no serviço em três dias por semana, em modalidade de jornada contínua, com trinta minutos de 

pausa incluídos 

– Mantém-se o trabalho a distância, com recurso às plataformas digitais, nos restantes dias 

Secretariado dos Órgãos de Gestão e Assessoria 

Fase 1 (04/Mai a 17/Mai) e Fase 2 (18/Mai a 31/Mai) 

– Mantém-se o trabalho a distância, com recurso às plataformas digitais 

> Deslocação de um elemento ao serviço em caso de assunto urgente ou mediante solicitação prévia 

Fase 3 (01/Jun a 14/Jun) e Fase 4 (15/Jun a 29/Jun) 

– Escala de elementos para atendimento em quatro dias por semana, em modalidade de jornada contínua, 

com trinta minutos de pausa incluídos 

> Escala de um elemento para dois dias, intervalo de um dia, escala do outro elemento para dois dias 

– Mantém-se o trabalho a distância, com recurso às plataformas digitais, do elemento não escalado 

Secretariado dos Departamentos e Economato 

Fase 1 (04/Mai a 17/Mai) e Fase 2 (18/Mai a 31/Mai) 

– Mantém-se o trabalho a distância, com recurso às plataformas digitais 

> Deslocação ao serviço em caso de assunto urgente ou mediante solicitação prévia 
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Fase 3 (01/Jun a 14/Jun) 

– Presença no serviço um dia por semana, em modalidade de jornada contínua, com trinta minutos de pausa 

incluídos 

– Mantém-se o trabalho a distância, com recurso às plataformas digitais, nos restantes dias 

Fase 4 (15/Jun a 29/Jun) 

– Presença no serviço em três dias por semana, em modalidade de jornada contínua, com trinta minutos de 

pausa incluídos 

– Mantém-se o trabalho a distância, com recurso às plataformas digitais, nos restantes dias 

Telefonista 

Fase 1 (04/Mai a 17/Mai) ; Fase 2 (18/Mai a 31/Mai) ; Fase 3 (01/Jun a 14/Jun) e Fase 4 (15/Jun a 29/Jun) 

– Devido à maior vulnerabilidade do funcionário, não se prevê o regresso ao serviço nestas fases 

> Tentar-se-á reencaminhar as chamadas para a linha telefónica fixa do funcionário, que poderá 

disponibilizar informações e disponibilizar um telemóvel para permitir retribuir as chamadas 

Manutenção 

Fase 1 (04/Mai a 17/Mai) e Fase 2 (18/Mai a 31/Mai) 

– Presença no serviço dos dois elementos durante três dias por semana, em modalidade de jornada contínua, 

com trinta minutos de pausa incluídos, para a realização dos trabalhos que habitualmente são efetuados 

em agosto (manutenções que exigem o edifício desocupado) 

Fase 3 (01/Jun a 14/Jun) e Fase 4 (15/Jun a 29/Jun) 

– Presença no serviço dos dois elementos durante os cinco dias da semana, em modalidade de jornada 

contínua, com trinta minutos de pausa incluídos, para a realização dos trabalhos que habitualmente são 

efetuados em agosto (manutenções que exigem o edifício desocupado) e para início dos trabalhos de 

recuperação das salas de aula (reparação de fissuras, pintura, substituição de luminárias e estores) 

Laboratórios 

Fase 1 (04/Mai a 17/Mai) e Fase 2 (18/Mai a 31/Mai) 

– Mantém-se o trabalho a distância, com recurso às plataformas digitais 

> Deslocação ao serviço em caso de assunto urgente ou mediante solicitação prévia 

Fase 3 (01/Jun a 14/Jun) e Fase 4 (15/Jun a 29/Jun) 

– Presença no serviço em dois dias por semana, em modalidade de jornada contínua, com trinta minutos de 

pausa incluídos 

– Caso estejam a ser desenvolvidos projetos de estudantes de Licenciatura ou Mestrado nos laboratórios, 

poderá haver necessidade de presença em mais dias 

> Deverá haver solicitação prévia dos orientadores ou estudantes 

– Mantém-se o trabalho a distância, com recurso às plataformas digitais, nos restantes dias 

Direção 

Fase 1 (04/Mai a 17/Mai) e Fase 2 (18/Mai a 31/Mai) 

– Mantém-se o trabalho a distância, com recurso às plataformas digitais 

> Deslocação ao serviço em caso de assunto urgente ou mediante solicitação prévia 
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Fase 3 (01/Jun a 14/Jun) 

– Presença no serviço em três dias por semana, distribuídos pelos três elementos da direção 

> Um dia por cada elemento da Direção 

– Mantém-se o trabalho a distância, com recurso às plataformas digitais, nos restantes dias 

Fase 4 (15/Jun a 29/Jun) 

– Presença no serviço em cinco dias por semana, distribuídos pelos três elementos da direção 

> Dois dias o Diretor e Subdiretor e um dia a Subdiretora 

– Mantém-se o trabalho a distância, com recurso às plataformas digitais, nos restantes dias 

 

 

O Diretor da ESTSetúbal/IPS 

 

 

 

 

(Professor Doutor Nuno Pereira) 


		2020-05-21T22:53:43+0100
	PEDRO MIGUEL DE JESUS CALADO DOMINGUINHOS


		2020-05-22T00:29:38+0100
	NUNO HUMBERTO COSTA PEREIRA
	Autorizo,




