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BARCELOS
| José Paulo Silva | 

O Instituto Politécnico do Cáva-
do e Ave (IPCA) está a disponi-
bilizar ensino à distância a cerca
de 95% dos seus alunos, assegu-
rou ontem ao Correio do Minho
a presidente da instituição de en-
sino superior, Maria José Fer-
nandes, depois de ter reunido
com o ministro da Ciência, Tec-
nologia e Ensino Superior para
avaliar a situação de contingên-
cia que se seguiu à suspensão de
toda a actividade lectiva presen-
cial no ‘campus’ e nos polos até
ao dia 20 de Março.

A responsável do IPCA adian-
tou que, atendendo ao actual
quadro de propagação da
COVID-19, a  suspensão das au-
las e outras actividades lectivas
será obrigatoriamente prolonga-
da. “Quase todos os alunos estão
a ter aulas ‘on line’ desde a se-
mana passada”, precisou a presi-
dente do IPCA que, ao lado de

Manuel Heitor,  e através de pla-
taformas electrónicas, reuniu
com os directores das cinco es-
colas do Instituto. O ensino à
distância abrange também os
alunos dos cursos técnicos supe-
riores profissionais. 

Com a perspectiva de prolon-
gamento da aulas presenciais, a
presidência e as direcções de es-
colas do IPCA antevêem, desde
já, novas metodologias de ava-
liação dos alunos no final do ano
lectivo, naturalmente com recu-
ros a meios digitais.

Maria José Fernandes salienta
que o IPCA já tem experiência
em ensino à distância (e.lear-
ning), o que permitiu responder
à suspensão das aulas presen-
ciais com alguma “normalida-
de”.

No resto, o IPCA está a funcio-
nar com “serviços mínimos”,
com todo o atendimento a ser
realizado ‘on line’.

Tal como outras instituições e
empresas, o IPCA está a recorrer

ao teletrabalho como forma de
responder ao actual estado de
emergência de Saúde Pública,
declarado pela Organização
Mundial de Saúde, e atendendo
às mais recentes evoluções da
propagação da infecção por
doença respiratória causada pelo
COVID-19.

Apesar de, até à data, não exis-
tirem casos de infecção regista-
dos entre os membros da comu-
nidade académica IPCA, a
suspensão das aulas e outras ac-
tividades presenciais foi tomada
como medida de prevenção, ten-
do em conta o rápido crescimen-
to de casos de infecção na área
de influência desta instituição de
ensino superior e também como
cumprimento das recomenda-
ções das autoridades de saúde e
de protecção civil, as quais justi-
ficaram a adopção de um plano
de contingência interno, que
abrange o ‘campus’ de Barcelos
e os pólos de Braga, Guimarães
e Vila Nova de Famalicão.

IPCA leva ensino à distância
a toda a comunidade educativa
MINISTRO da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior visitou ontem instituições de ensino superior 
da região. No IPCA, registou o sucesso do ensino à distância como resposta à crise do COVID-19.
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Ministro Manuel Heitor e presidente do IPCA em vídeoconferência com directores de cinco escolas

Nota
Criados espaços
de isolamento 
O Instituto Politécnico do Cáva-
do e Ave dispõe de três espaços
de isolamento temporário para
os membros da comunidade
académica ou visitante que 
evidenciem sintomas de risco.
Nesses espaços de isolamento
temporário existem máscaras,
luvas, lenços de papel, desinfe-
tante para as mãos, termóme-
tro e outro equipamento que 
se revele útil para minimizar 
o perigo de contaminação. 
Os espaços são dotados com 
telefone, acesso à Internet 
e outros bens ou meios que se
revelem necessários. 
A localização e os percursos 
para os espaços de isolamento
temporário são devidamente
assinalados através de sinaléti-
ca apropriada.
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Mesmo sem alunos nas salas, mantêm-se as aulas na Universidade do Minho

BRAGA
| José Paulo Silva | 

O reitor da Universidade do Mi-
nho,  Rui Vieira de Castro, asse-
gurou ontem que 50 por cento
unidades curriculares da Univer-
sidade do Minho já estão a fun-
cionar através do ensino à dis-
tância. A informação foi dada no
final de uma visita do ministro
Ciência, Tecnologia e Ensino
Superior, Manuel Heitor, tendo
o governante sublinhado a capa-
cidade de as universidades e ins-
titutos politécnicos se adaptarem
à nova realidade provocada pela
pandemia de COVID-19, no-
meadamente com o recurso ao
ensino à distância e ao teletraba-
lho.

“Em situações muito adversas
e dramáticas, estamos a ser ca-
pazes de reagir, para cumprir
com a nossa missão”, declarou o
reitor, adiantando que, ainda du-
rante esta semana, deverá tam-
bém ficar “estabilizada” a ques-
tão do teletrabalho na institui-
ção.

A Universidade do Minho sus-
pendeu, no dia 10 de Março, to-
das as actividades lectivas pre-
senciais, depois de um aluno ter

sido infectado por COVID-19.
De então para cá, foi confirma-

da a infecção de um segundo
aluno pelo novo coronavírus.

“Num prazo bastante curto, a
Universidade do Minho foi ca-

paz de reagir e introduzir algu-
ma normalidade num quadro de
grande anormalidade e de dra-
matização”, realçou ontem o rei-
tor.

A Escola de Medicina, 100 %

do ensino já é feito à distância e
vários serviços adoptaram total-
mente o teletrabalho.

“Esta situação [ensino à distân-
cia] está generalizada em todas
as instituições de ensino supe-

rior, umas mais rápidas que ou-
tras”, referiu Manuel Heitor, de-
pois de reunir por videoconfe-
rência com os responsáveis dos
vários sectores da universidade e
ter assistido a uma aula via
‘streaming’ com estudantes de
Medicina.

“Em todas estas reuniões, tive-
mos todas as precauções, se-
guindo escrupulosamente todas
as orientações das autoridades
de saúde”, assegurou o gover-
nante, questionado pelos jorna-
listas se a sua deslocação não
contrariava as indicações dadas
pelo Governo para os portugue-
ses ficarem em casa.

“Obviamente, vivemos uma si-
tuação de grande alarme social,
mas através da adopção de boas
práticas vamos combater o alar-
me e tragédia em que todos vi-
vemos”, sustentou Manuel Hei-
tor.

O governanente presenciou
igualmente algumas reuniões na
plataforma Centro de Medicina
Digital P5, através do qual a Es-
cola de Medicina disponibiliza
um serviço clínico digital sobre
o Covid-19, para atendimento
generalizado e gratuito à popula-
ção (www.p5.pt/helpdesk).

Alunos e docentes da UMinho 
‘on-line’ para garantir normalidade
ENSINO à distância é a solução encontrada na Universidade do Minho para salvar o ano lectivo. A sus-
pensão das aulas presenciais é para manter. Em Medicina o ensino já é 100% ‘on-line’.

DR

Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior foi recebido ontem pelo reitor e responsáveis da Escola de Medicina

lll
Em situações muito
adversas e dramáticas, 
as instituições têm sido
capazes de reagir no estreito
respeito pelas orientações
das autoridades de Saúde.

Rui Vieira de Castro
Reitor da Universidade do Minho
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HORÁRIO ZERO
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MUNICÍPIO DE BRAGA APLICA RESTRIÇÃO A COMÉRCIO E SERVIÇOS QUE NÃO DE PRIMEIRA NECESSIDADE

PUBLICIDADE 00/2019

Ainda não viu nada
Temos muito mais para apoiar a sua vida.

PUBLICIDADE 10/2019
Apple Pay. Uma nova forma de pagar

CA Online (Homebanking)

App CA Mobile (Mobile banking)

Financiamento Online

Fale connosco, há tanto mais para ver.
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PROTECÇÃO CIVIL
Bombeiros medem

temperatura à população
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FUTEBOL
Anibal Capela
relata estado

caótico em Itália  
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OC BARCELOS
Alvarinho e os

treinos dentro de
um apartamento
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LIMITAÇÃO NA FRONTEIRA
Só passam trabalhadores

e mercadorias em Valença
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FAMALICÃO
Feira e Mercado restringidos

à área da alimentação
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INFIAS, MAXIMINOS E CARANDÁ
Centros de Saúde passam
a atender casos suspeitos

Pág. 2

RUI CASACA
“O SC Braga tem uma equipa

médica do melhor que há”
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IPCA E UMINHO

Ministro registou sucesso 
do ensino ‘on-line’
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