Caros/as Estudantes

Espero que todos/as se encontrem de boa saúde e com ânimo para enfrentar as
dificuldades que o SARS-CoV-2 está a provocar nas nossas vidas. Em face da evolução
da pandemia temos procurado garantir a segurança sanitária que minimize o risco de
contágio e encontrar formas de dar continuidade a tarefas cruciais da Faculdade.
Tendo já sido apreciada a situação atual pelo Conselho Pedagógico, entendemos
que estão reunidas as condições que permitirão aos estudantes concluírem o
presente semestre.
Assim sendo, saudamos o despacho reitoral nº18/2021 onde se determina que as
avaliações dos estudantes, que haviam sido suspensas pelo despacho nº14/2021,
sejam retomadas entre os dias 1 e 12 de fevereiro de 2021, em regime remoto
(online).
Neste seguimento, todas as provas que estavam por realizar na FPCEUC foram já
recalendarizadas. As novas datas irão ser atualizadas, ainda hoje, no nónio e na
página da Faculdade.
Gostaríamos de relembrar que, nas avaliações escritas e orais a decorrer online,
os/as estudantes terão de identificar-se diante de uma “chamada” (mostrando
rosto e cartão de aluno ou cartão de cidadão) e ter a webcam ligada durante toda a
prova e um microfone funcional. Alertamos, ainda, os estudantes para todas as
sanções previstas no Regulamento Disciplinar da Universidade de Coimbra, sempre
que se detete a existência de fraude académica.
Na realização das provas agora definidas salientamos o facto de, sempre que o/a
docente entender conveniente, poder ser contemplada a possibilidade de calibração
da classificação final, com a realização de prova oral quando o/a estudante obtenha
uma classificação superior a 18 valores.
Finalmente, informamos que o início das aulas do 2º semestre acontecerá no dia 15
de fevereiro de 2021, tendo sido definido pelo Conselho Pedagógico o seu término a
28 de maio de 2021.
Esperando a vossa compreensão para com todas estas alterações, agradeço muito
o vosso empenho para que este processo de avaliação decorra com o conveniente
rigor e a indispensável tranquilidade.
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