
 
 

 

INFORMAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS, ORIENTAÇÕES E MEDIDAS 

ADOTADAS NA PREPARAÇÃO DO ANO LETIVO 2020-21 
 

 

A. MEDIDAS ADOTADAS  
 

A1. LIMPEZA, DESINFEÇÃO E PREVENÇÃO 

 

A Direção da FCT está a envidar esforços para que os espaços de aulas que gere estejam 

desinfetados, limpos e seguros para o normal funcionamento de todas as aulas presenciais e/ou 

mistas. 

 

Durante as aulas devem ser adotadas as seguintes regras de prevenção: 

- Todos os estudantes devem usar máscara; 

- O docente deve igualmente usar máscara, ou viseira, caso seja mais fácil para a 

lecionação das aulas; 

- Os estudantes deverão ser avisados de que não devem vir às aulas se tiverem sintomas 

gripais ou de constipação. Isso não poderá ter consequências negativas para os alunos; 

- Aconselha-se a comunidade a efetuar um controlo diário da temperatura; 

- Ninguém deve entrar em instalações da UAlg se tiver uma temperatura corporal ≥ 38 °C; 

- No caso de um aluno que se encontra na UAlg apresentar sintomas que possam estar 

associados a infeção por SARS-COV-2 (febre, tosse seca, etc.) deve ser encaminhado 

para as salas de isolamento, seguindo o protocolo estabelecido no Plano de 

Contingência. Para tal, são informados de imediato os responsáveis, na FCT, pela 

segurança durante a pandemia: a Prof.ª Maria de Lurdes Cristiano (mcristi@ualg.pt ; 

diretorfct@ualg.pt) e/ou o Prof. Carlos Guerrero (cguerre@ualg.pt; 

subdiretorfct@ualg.pt ). 

 

Será enviada oportunamente informação detalhada sobre as medidas e sua aplicação.  

 

A2. LOTAÇÃO DAS SALAS DE AULAS E LABORATÓRIOS 

 

A Direção da FCT reduziu a lotação de todas as salas e laboratórios de aulas em 50 %, de acordo 

com as orientações da DGS. São exceções as salas de estiradores, porque estes apresentam 

dimensões que permitem o distanciamento recomendado entre os alunos. 

Foi colocada informação sobre a lotação e sobre as medidas básicas de higiene e de 

obrigatoriedade de uso de máscara nesses espaços. 

 

Segue lista da lotação recomendada dos diversos espaços de aulas sob a gestão da Faculdade: 

 

LABORATÓRIOS para aulas: 

C2 1.18 - 11 

https://www.ualg.pt/pt/covid19-plano-contingencia
https://www.ualg.pt/pt/covid19-plano-contingencia
mailto:diretorfct@ualg.pt
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C2 2.19 - 10 

C2 2.23 - 12 

C2 2.26 - 10 

C2 2.29 - 10 

C2 2.37 - 10 

C2 2.39 - 10 

C2 3.37 - 10 

 

C7 0.11 - 15 

C7 0.12 - 14 

C7 0.13 - 15 

C7 0.31 - 2 (laboratório de apoio a aulas; tem 2 câmaras de fluxo laminar) 

C7 0.32 - 16 

C7 0.32.2 - 8 

C7 0.41 - 16 

C7 0.44 - 15 

C7 1.51 - 10 

 

C8 1.17 - 12 

C8 1.19 - 12 

C8 1.26 - 18 

C8 1.38 - 14 

C8 2.20 - 12 

C8 2.30 - 12 

C8 2.38 - 15 

C8 2.43 - 15 

C8 3.31 - 6 (laboratório de apoio a aulas) 

 

SALAS DE AULAS GERIDAS pela FCT: 

C2 1.27 - 13 

C2 3.42 - 16 

C2 3.44 - 9 

 

C7 2.57 - 12 

 

C8 1.34 - 20 (estiradores) 

C8 2.11 - 35 

C8 2.12 - 23 

C8 2.13 - 19 

C8 3.24 - 23 

C8 3.44 - 24 (estiradores) 

C8 3.45 - 20 (estiradores) 

C8 Anf. 1.8 - 46  

C8 Anf 1.8.1 - 46 

 

Sala do Horto - 19 

 

 



 

 

 

SALAS de INFORMÁTICA (lotação recomendada considerando uma distância segura entre os 

computadores instalados; dentro de parêntesis: n.º adicional de lugares disponíveis para alunos 

que levem os seus portáteis): 

C1 0.22 - 16 

C1 0.23 - 22 

C1 0.29.1 - 12 

C1 1.53 - 13 (+7) 

C1 1.55 - 14 (+5) 

C1 1.59 - 12 (+4) 

C1 1.60 - 21 (+5) 

C1 1.61 - 14 (+1) 

C1 1.63 - 16 (+5) 

 

 

A3. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA POSSIBILITAR AS AULAS A DISTÂNCIA E/OU MISTAS 

 

Para possibilitar a realização de aulas presenciais e/ou a distância, foram adquiridas e instaladas 

câmaras, sistemas de áudio e mesas digitalizadoras (para simular o quadro) em todas as salas 

de informática, no computador dedicado ao docente. 

No Anfiteatro Verde foi adjudicado, com verbas da Faculdade, um videoprojector, a substituição 

do cabo HDMI e a aquisição de uma mesa digitalizadora (para possibilitar a simulação do quadro). 

 

 

B. REGIME DE FUNCIONAMENTO DAS AULAS 
 

B1. LICENCIATURAS 

Recomenda-se que as aulas dos cursos de licenciatura e mestrado integrado da FCT, no ano 

letivo 2020-21, possam decorrer nas modalidades presencial, misto e a distância, tendo em 

consideração as seguintes orientações:  

 

Aulas dos 1º anos dos cursos de Licenciatura e Mestrado Integrado 

- todas as tipologias de aulas de todas os cursos deverão funcionar essencialmente em 

modo presencial, salvo as exceções em que o número de alunos exceda a lotação da sala, ou se 

o docente tem autorização reitoral de teletrabalho 

 

Aulas dos 2º anos dos cursos de Licenciatura e Mestrado Integrado 

- as aulas TP, PL devem funcionar presencialmente 

- as aulas T, S e OT poderão ler lecionadas em modo misto 

 

Aulas de todos os 3º anos 

 - as aulas T, TP, S e OT poderão funcionar a distância e/ou em modo misto 

- as aulas PL devem funcionar em regime presencial 

 



Todas as aulas presenciais devem ser transmitidas online, em simultâneo, de acordo com as 

orientações do DR 100/2020 da Universidade do Algarve. 

A duração da aula deverá ter em consideração o término da mesma 10 minutos antes da hora 

de início da aula seguinte, para arejamento do espaço. 

 

Registo de assiduidade dos alunos: de acordo com indicações da Reitoria será feito usando o sistema 

existente na Tutoria, usando o QR code. 

 

 

B2. MESTRADOS 

As aulas T dos 1º anos dos cursos de mestrado poderão funcionar a distância; as aulas TP 

poderão funcionar em modo misto e/ou a distância e as aulas PL funcionarão presencialmente. 

Relativamente ao funcionamento das aulas a distância e/ou mistas, o docente deverá seguir 

as orientações definidas no Despacho RT.100/2020 (Ensino a Distância - Plataformas 

Eletrónicas de Ensino a Distância “Moodle”, “Colibri-Zoom” e “Teams-Stream” – Transmissão 

e Gravação de Aulas), da Universidade do Algarve. 

 

 

B3. ORIENTAÇÕES ESPECÍFICAS PARA AS AULAS PL (Licenciaturas, Mestrado Integrado, 

Mestrados) 

Nas situações em que a lotação recomendada do laboratório de aulas seja inferior ao n.º de 

alunos, o docente deverá dividir a turma e adaptar a aula de forma a que todos os alunos possam 

adquirir as competências previstas; sugere-se que os conteúdos teóricos e preparatórios dos 

protocolos a desenvolver nas aulas PL sejam lecionados em aula T, TP, ou OT, ou em sessão 

extraordinária a distância, de forma a uma melhor gestão do tempo. Por exemplo, se a aula tiver 

3h, a componente hands on pode decorrer durante 1:30h, para cada metade da turma. Outras 

atividades decorrentes da parte experimental, como o tratamento de dados e a elaboração de 

relatórios, deverão também ser conduzidas fora do laboratório. As metodologias poderão ser 

diversas, e adequadas caso-a-caso, de acordo com as exigências da própria aula e dos 

procedimentos laboratoriais. Recorda-se a autonomia cientifico-pedagógica dos docentes. 

 

Estão atribuídos espaços letivos a todas as aulas, devendo os docentes usar os espaços para a 

lecionação, exceto nos casos em que há autorização reitoral para regime de teletrabalho. 

 

 

C. HORÁRIOS 
 

Os horários foram elaborados considerando a utilização e disponibilidade das salas com maior 

capacidade para as aulas teóricas, nomeadamente o Grande Auditório e o Anfiteatro Verde. 

 

As aulas foram marcadas minimizando a mudança de salas pela mesma turma, de forma a 

diminuir a circulação dos alunos no Campus. 

 

Embora não estejam indicados nos horários, os docentes deverão contemplar a realização de 

intervalos de 10 min a cada hora (aulas T e TP). 

 

A entrada e saída dos estudantes das salas de aula deve ser faseada (por exemplo por filas). 


