PRESIDÊNCIA

Despacho n.º 10/2020
Assunto: Plano de Contingência (COVID19) – Medidas de mitigação da suspensão das
atividades letivas do ISCSP- Estágios

No âmbito do Plano de Contingência COVID-19, e do Plano Provisório de mitigação dos efeitos de
suspensão das atividades letivas, estabelecem-se as diretrizes específicas para o caso dos Estágios.
Todas as situações abaixo descritas devem ser avaliadas e decididas pelas Unidades de Coordenação.
1. Estudantes que já realizaram mais de 50% das horas de estágio: mantém-se a possibilidade
de elaborar relatório de estágio, fortalecendo a parte teórica e, se possível, integrar a situação
decorrente do fenómeno Covid 19 nesse relatório, em relação às respetivas áreas de
Licenciatura;
2. Estudantes que realizaram menos de 50 % das horas de estágio: analisar caso a caso,
nomeadamente se é possível a elaboração de correspondente relatório para avaliação final ou
se é necessário passar à modalidade de seminário;
3. Estudantes que não completaram qualquer tempo de estágio: analisar caso a caso,
passando à modalidade de seminário.
No caso da licenciatura em Serviço Social, aplicam-se, em geral, as mesmas regras nas UC de Estágio
I e Estágio II, embora com especificidades, que serão dadas a conhecer aos estudantes o mais breve
possível.

Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas
16 de março de 2020

O Presidente
Manuel Meirinho
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ANEXO I
O calendário letivo reajustado, assumindo o reinício das aulas a 13 de abril, é o seguinte:
I Ciclo
Período Letivo
Exames - Época Normal
Exames - Época de Recurso
Exame - Época Especial

Datas
13 de abril a 19 de junho
22 de junho a 3 de julho
6 de julho a 17 de julho
20 de julho a 31 de julho

II e III Ciclo
Período Letivo
Exames - Época Normal
Exames - Época de Recurso
Workshops de discussão de projetos

Datas
13 de abril a 20 de junho
22 de junho a 3 de julho
6 de julho a 17 de julho
7 de setembro a 11 de setembro
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