
  

Atividades letivas e não letivas do 
2.º Semestre 2020/2021 

 
   
 
Atendendo:                                                                             

a) a que o segundo semestre letivo se inicia, de acordo com o calendário escolar dos 
cursos de CTeSP e de Licenciatura, no próximo dia 9 de março, sem prejuízo das 
especificidades dos calendários dos cursos de mestrado; 

b) à situação do estado de emergência instaurado em Portugal, que não permite o 
funcionamento de atividades letivas e não letivas em regime presencial; 

c) à nota de esclarecimento da Comissão de Acompanhamento dos CTeSP, de 19 de 
fevereiro de 2021; 

 
informa-se que:             

a) as atividades letivas e não letivas, para todos os cursos ministrados na ESTGV, 
decorrerão em regime não presencial, utilizando os meios digitais disponíveis, sem 
prejuízo do disposto nas alíneas seguintes; 

b) a passagem para regime presencial será reavaliada, sempre que se justificar, em função 
da evolução da pandemia causada pela COVID-19 e das eventuais orientações 
governamentais; 

c) as atividades de Estágio/Projeto/Formação em Contexto de Trabalho devem, tanto 
quanto possível, ser realizadas em regime presencial; 

d) nas situações em que o trabalho de Estágio/Projeto/Formação em Contexto de Trabalho 
não possa ser realizado nos termos referidos na alínea anterior, deverá ser definido um 
plano de trabalhos que permita a utilização de estratégias, metodologias e técnicas, de 
modo a que cada estudante desenvolva as competências, que normalmente seriam 
adquiridas no Estágio/Projeto/Formação em Contexto de Trabalho; 

e) as atividades de investigação, trabalhos de Dissertação/Projeto que necessitem de 
acesso a laboratórios ou outras infraestruturas da ESTGV, decorrerão presencialmente, 
na observância das normas de segurança e do plano de contingência em vigor na Escola; 

f) as atividades de avaliação serão realizadas de acordo com o previsto no documento 
“Medidas a adotar para o ano letivo 2020/2021 na sequência da Recomendação às 
instituições científicas e de ensino superior no contexto das medidas extraordinárias do 
estado de emergência, de 21 de janeiro de 2021, do Gabinete do Ministro da Ciência, 
Tecnologia e Ensino Superior”, de 29 de janeiro de 2021. 

 
 
Com os melhores cumprimentos, 
 
A Presidência da ESTGV  
 
A Presidência do Conselho Pedagógico 
 
A Presidência do Conselho Técnico-Científico 

 


