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Para: Alunos; Colaboradores; Departamentos Académicos; Docentes; Cooperadores 

Assunto: Páscoa 
 

Data: 6 de abril de 2020 

 

 

Comunicado n.º 41 – 2019/2020 

  
A nossa comunidade universitária, à imagem e semelhança de todas as outras do país 

e do mundo, é constituída por docentes, colaboradores não docentes e, na essência, pelos 
Estudantes, e esta mensagem é aos Estudantes que fundamentalmente se dirige! 

A atual conjuntura - adversa e inesperada – tem sido testemunha de um enorme 
esforço coletivo de toda a comunidade universitária, organizada em criar condições para o 
reinício das atividades letivas do 2º semestre em regime “não presencial”. 

Como é do conhecimento geral as aulas decorrerão entre 14 de abril e 11 de julho, com 
a forte expetativa que possam vir ainda a ser reunidas condições de saúde pública para a 
conclusão do período de aulas no formato por todos desejado e habitual, ou seja, o regime 
“presencial”.   

Até lá, e no enquadramento atrás mencionado, de acordo com as estratégias da 
entidade instituidora e as orientações dos órgãos académicos da Universidade Autónoma de 
Lisboa, os docentes adaptaram as suas atividades de ensino aos itinerários formativos 
alternativos à presença em sala, nomeadamente através das ferramentas do Ensino a 
Distância (EaD). 

Trata-se de um incontornável paradigma de ensino e de aprendizagem no sentido de 
assegurar que aulas, e respetivas avaliações, decorram dentro da maior normalidade e 
qualidade académica. 

A adaptação da comunidade universitária à utilização das plataformas EaD 
(nomeadamente eLearning/Moodle e Zoom) é, todavia, uma preocupação da CEU/UAL, por 
nuclear e imperativa no planeamento e execução de todas e quaisquer atividades. 

É nessa conformidade que se exortam todos os Estudantes à plena adesão das 
metodologias e das diretivas dinamizadas pelos seus docentes, usando as tecnologias 
disponíveis de forma responsável. 

É essencial a inscrição na plataforma de eLearning - e a consulta frequente do 
endereço de email constante do eLearning - sem nunca esquecerem que está vedada a 
utilização de quaisquer conteúdos editados pelos docentes fora do contexto em que foram 
produzidos. 
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Neste momento, ainda que de forma atípica, o período é de férias escolares, ainda que 
se recomende, a par do confinamento social imposto, que possam ser agilizados todos os 
procedimentos que permitam a plena concretização dos objetivos delineados e por todos 
desejados. 

Boa Páscoa, votos do Conselho de Administração da CEU e da Reitoria da Universidade 
Autónoma de Lisboa! 

 

O Administrador Escolar 

Reginaldo Rodrigues de Almeida 
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