Caro/a Estudante,
Gostaríamos de comunicar que os horários para o 1º semestre do próximo ano letivo
estão já prontos e podem ser consultados na página da FEUC. Nesse sentido, dada a
incerteza que ainda persiste, de forma a esclarecer algumas das dúvidas que possam ter
relativamente ao modo como os horários serão implementados e como será organizada a
atividade letiva no próximo ano, queremos aproveitar para vos dar outras informações e
esclarecimentos que consideramos importantes e que ajudarão a que o arranque do
próximo ano possa decorrer da melhor forma possível.
A construção dos horários do 1º semestre seguiu alguns princípios essenciais,
nomeadamente os seguintes:
•
Assegurar que são cumpridas todas as regras sanitárias de distanciamento
físico e de higienização que estejam em vigor e que as características dos espaços
recomendem;
•
Garantir o acesso a aulas presenciais a todos os estudantes da FEUC;
•
Construir horários que facilitem a aplicação de sistemas de rotatividade
dos estudantes, bem como os processos logísticos de higienização e gestão do
número de estudantes a circular nas instalações, tendo em conta a capacidade que
venha a ser determinada para as salas existentes.
Os horários estão construídos, em termos de aulas TP e P, numa lógica de “espelho” entre
a manhã e a tarde, em termos da carga horária associada a cada uma das unidades
curriculares. Tal permitirá dar concretização a um dos objetivos essenciais que
assumimos com os Órgãos da FEUC: o de podermos vir a ter a totalidade dos/as
estudantes a assistir presencialmente a aulas de todas as unidades curriculares, reforçando
a matriz presencial do ensino na Universidade de Coimbra.
O sistema de rotatividade dos estudantes terá por base dois blocos horários principais: um
bloco de aulas que decorrem durante a manhã, e um bloco de aulas que decorrem durante
a tarde. Cada aluno inscrever-se-á num horário, como habitualmente, e deverá frequentar
as aulas presenciais do bloco horário a que ficar associado em cada semana.
O sistema de rotatividade em si mesmo, e o número de estudantes que estarão presentes
em cada bloco horário, só os poderemos definir em setembro, quando forem conhecidas
as regras a cumprir pela DGS. Este sistema de rotatividade será sempre definido de forma
centralizada pelos serviços, e não pelos docentes, unidade curricular a unidade curricular.
Assim, e contrariamente ao que acontece em condições normais, os/as estudantes não
poderão, por exemplo, assistir a aulas de turmas diferentes daquelas em que estão
inscritos, ou num bloco horário que não lhes tenha sido atribuído.
As aulas teóricas terão um sistema de rotatividade próprio, dado que nelas se inscrevem
estudantes provenientes de várias turmas práticas diferentes.

No início do semestre, cada docente irá dar indicações claras sobre o modo como fará a
gestão, em termos de conteúdos programáticos e material disponibilizado, das diferentes
aulas em que não terá todos/as os/as estudantes a participar presencialmente em
simultâneo.
Haverá lugar, como habitualmente, à marcação de horários de atendimento por parte dos
docentes. O atendimento presencial terá de ser sempre feito por marcação, sendo também
possível a marcação de atendimento remoto, através de videoconferência, por exemplo.
Acresce a toda esta organização, uma preocupação com a própria frequência das aulas e
dos espaços físicos da Faculdade, a qual terá de ser necessariamente diferente no próximo
semestre/ano letivo.
Tal significa que teremos aulas das 8h às 20h de modo a poder ter maior tempo letivo
disponível e a permitir que as horas de início das aulas sejam desencontradas (tendo, por
exemplo, estudantes a entrar às 8h00, 8h30, 9h00). Este desfasamento de 30 minutos
permitirá, também, descoincidir os intervalos e as interrupções para o almoço.
Como compreenderão, não será possível ter aglomerações de pessoas nos corredores nem
em outros espaços da Faculdade, pelo que este planeamento se tornou essencial para
podermos cumprir todas as regras e restrições sanitárias e de distanciamento físico e
assegurar a necessária higienização regular dos espaços.
Além disso, o uso de máscara será obrigatório em todos os espaços da Faculdade. Acresce
que nos pontos de acesso definidos para o efeito será efetuado o controlo de temperatura.
Esperamos que estas informações vos permitam ver esclarecidas algumas das dúvidas que
possam ter e atenuar um pouco a ansiedade que é normal que sintam neste momento e
que é partilhada também por todos/as nós.
Estamos certos/as de que todos e todas contribuirão de forma ativa e responsável para que
possamos retomar a normalidade possível e voltar a dar vida à Faculdade, ainda que
observando responsavelmente as restrições e precauções acima referidas.
Aproveitamos para agradecer, uma vez mais, todo o apoio ao longo deste semestre difícil
e desafiante e desejamos a todos/as umas excelentes e merecidas férias.
Até setembro.
Com os melhores cumprimentos,
Daniela Nascimento e Joana Dias
Subdiretoras

