
 
 

INFORMAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS, ORIENTAÇÕES E MEDIDAS 

ADOTADAS PARA O FUNCIONAMENTO DAS AULAS DO 1º SEMESTRE DO 

ANO LETIVO 2020-21 
 

 

 

A. MEDIDAS ADOTADAS  
 

A1. LIMPEZA, DESINFEÇÃO E PREVENÇÃO 

 

A Direção da FCT está a envidar todos os 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; 

- Os estudantes que estejam constipados não devem vir às aulas; 

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

- Ninguém deve entrar em instalações da UAlg se a sua temperatura corporal for 

superior a 38 °C; 

- Caso o aluno tenha sintomas, já nas instalações da UAlg, que possam ser associados a 

infeção por Sars-Cov-2 (febre, muita tosse, etc.), deve ser encaminhado para as salas de 

isolamento, seguindo o estipulado no Plano de Contingência. Na FCT, os responsáveis 

pela segurança durante a pandemia são a Prof.ª Maria de Lurdes Cristiano e/ou o Prof. 

Carlos Guerrero. 

 

 

Estamos certos de que todos os estudantes adotarão as recomendações, 

e um comportamento responsável. 

 

Contamos com a colaboração de toda a comunidade FCT na prevenção da 

Covid-19! 
 

 

 

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 são de dimensões 

que permitem o distanciamento recomendado entre os alunos. 

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

de uso de máscara nesses espaços. 

https://www.ualg.pt/sites/ualg.pt/files/gcp/plano_contingencia_ualg_covid19.pdf


 

 

 

B. REGIME DE FUNCIONAMENTO DAS AULAS 
 

B1. LICENCIATURAS E MESTRADO INTEGRADO 

As aulas dos cursos de licenciatura e mestrado integrado da FCT, no 1º semestre, podem 

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 e PL devem funcionar em regime presencial 

- as aulas T, S e OT poderão ser 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. 

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

 

 

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. 

 

 

C. HORÁRIOS 
 

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

capacidade para as aulas teóricas, nomeadamente, no Grande Auditório e no Anfiteatro Verde. 

 

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

diminuir a circulação dos alunos no Campus de Gambelas. 



 


