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DESPACHO (PR) N.º 112/2020 

 

Assunto: Justificação de faltas a elemento de avaliação em regime presencial por motivo 

associado à COVID-19 

 

Considerando que: 

 a evolução da situação epidemiológica levou à declaração do estado de 

calamidade e, posteriormente, à declaração de estado de emergência; 

 em consequência da pandemia existem medidas sanitárias e de saúde pública, 

designadamente o confinamento e o isolamento profilático, que limitam a 

liberdade de circulação dos estudantes; 

 as recomendações do Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior de que 

as instituições científicas e de ensino superior devem manter as atividades 

académicas e científicas e que passam por garantir as atividades letivas e não 

letivas, assim como as avaliações, em regime presencial, cumprindo a 

modalidade do ato de acreditação de cada curso; 

 as instituições de ensino superior devem garantir que os estudantes que sejam 

obrigados a isolamento profilático ou a confinamento por imposição das 

autoridades de saúde (por teste positivo à COVID-19 ou necessidade de 

isolamento), mantenham, pelo tempo estritamente necessário e sempre que as 

condições de saúde o permitam, a assistência às aulas através de tecnologias 

digitais a distância, e sejam salvaguardados os momentos das suas avaliações 

presenciais; 

 os estudantes que tenham teste positivo à COVID 19 e, por isso, estejam em 

confinamento, ou, porque estiveram em contacto com caso positivo, estejam em 

isolamento profilático, devem ter a mesma metodologia de avaliação que estava 

prevista na unidade curricular (UC); 

 cada elemento de avaliação deve ser aplicado no mesmo regime, presencial ou 

online, aos estudantes da mesma turma e da mesma unidade curricular, de forma 

a garantir os princípios da equidade e da igualdade na avaliação; 

 o Regulamento Académico do IPCA, publicado na 2.ª série do diário da república 

de 21 de setembro, consagra situações em que o estudante pode justificar a sua 

ausência a um elemento de avaliação, podendo existir situações provocadas pela 
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atual situação epidemiológica (COVID-19) que se não enquadrem em qualquer 

das situações aí previstas, designadamente nas situações de isolamento 

profilático; 

 foi ouvida a Comissão de Gestão do Plano de Contingência Interno do Covid 19 

no IPCA, a Associação Académica do IPCA, o Conselho Académico e os Diretores 

das Escolas do IPCA; 

Nestes termos e ao abrigo da competência prevista no artigo 38.º dos Estatutos do IPCA, 

aprovo as seguintes regras para a justificação de faltas a elemento de avaliação em 

regime presencial por motivo associado à COVID-19: 

1. Consideram-se, à data da avaliação, os seguintes motivos para efeito de 

justificação de falta a um elemento de avaliação presencial previamente fixada 

pelo docente na ficha da UC (unidade curricular): 

a. Estudante em confinamento por teste positivo à COVID-19, desde que 

devidamente comprovada pelas autoridades de saúde; 

b. Estudante em isolamento profilático por determinação de autoridade 

de saúde, com a respetiva declaração da autoridade de saúde ou que, 

não tendo, a venha a obter posteriormente; 

c. Estudante que esteve em contacto com caso positivo à COVID 19 e não 

tem ainda comprovativo, nem ordem para estar em isolamento 

profilático, porque não foi contactado pela autoridade de saúde: 

apresenta um requerimento a justificar a sua falta e compromete-se a 

juntar posteriormente um documento de autoridade de saúde em como 

teve de estar em isolamento profilático à data da realização da avaliação 

presencial; 

d. Mães ou pais estudantes que sejam cuidadores de crianças menores 

de 12 anos que se encontram com a COVID-19 ou em isolamento 

profilático devidamente comprovado; 

e. Outras situações: a serem apreciadas pelo diretor de curso, em 

articulação com a direção da Escola, sempre dentro do princípio da boa 

fé e do princípio da precaução. 

2. O estudante que se encontra numa das situações definidas no número 

anterior envia, por correio eletrónico, a justificação da falta ao elemento de 

avaliação presencial e a respetiva declaração/fundamentação ao diretor de 



 

3 

 

curso com conhecimento aos docentes responsáveis pelas UCs em avaliação 

nesse momento; 

3. Os diretores de curso decidem o pedido com base na informação recebida e 

comunicam, por correio eletrónico, ao docente e ao estudante, dando 

conhecimento à direção da Escola.  

4. Os estudantes que comprovadamente, por estarem em confinamento ou em 

isolamento profilático, não possam comparecer a uma prova de avaliação 

presencial têm acesso a uma nova data para a realização dessa avaliação 

presencial; 

5. Em caso de justificação de falta a elemento de avaliação presencial, pelo 

diretor de curso deve ser facultado ao estudante outra data para avaliação 

presencial, em data a definir pelo docente da respetiva UC; 

6. É motivo para a não justificação de falta e consequente não autorização para 

uma nova data de avaliação presencial, a não apresentação pelo estudante 

requerente de documento comprovativo de que estava em isolamento 

profilático ou em confinamento ou de que é mãe ou pai cuidador de criança 

menor de 12 anos em isolamento profilático ou em confinamento,  

7. A direção da Escola, em articulação com os diretores de curso, emitirá 

despacho para situações específicas não previstas no presente despacho, 

tendo de informar a Comissão de Gestão do COVID 19 do IPCA 

(comissaocovid@ipca.pt) para tratamento uniforme nas várias Escolas. 

8. O presente despacho entra em vigor no dia seguinte ao da sua divulgação e 

vigorará enquanto se mantiver esta situação de pandemia ou não for 

revogado. 

 

Barcelos, 27 de novembro de 2020 

 

A Presidente do IPCA 

 

_________________________________________ 

(Professora Doutora Maria José Fernandes) 
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