
 
 
 

Informação 08/ 2019-2020 

A partir de 2ª feira, dia 16 de março, será interrompido o ensino presencial, sendo substituído por ensino 
à distância, nas aulas teórico e teórico-práticas, até ao dia 30 de março, data em que serão retomadas as 
aulas presenciais, caso estejam reunidas as condições para o fazermos. 

  

As aulas práticas-laboratoriais e clínicas, de frequência com percentagens de assiduidade obrigatória, 
serão recalendarizadas por forma a que nas férias da Páscoa e na paragem letiva da semana da Queima 
das Fitas possam ser recuperadas. 

  

A UFP tem todas as condições para garantir o ensino à distância, síncrono e assíncrono, e, se necessário, 
também por live streaming, a que recorreremos em situações pedagogicamente aconselháveis. 

  

Assim, as direções das Faculdades (Ciências da Saúde/ Escola Superior de Saúde, Ciências Humanas e 
Sociais e Ciência e Tecnologia) e da Escola Superior de Saúde, divulgarão, até 6ª feira, 13 de março, as 
informações atinentes e o cronograma do ano letivo de 2019-2020, ajustado às presentes circunstâncias. 
  
Porto, 11 de março de 2020. 
  
O Reitor 

Prof. Doutor Salvato Trigo 
 
 
Nota: Apenas as actividades lectivas e eventos estão suspensos. Todos os outros serviços da UFP se 
mantêm em funcionamento. 
  
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  
From Monday, March 16, face-to-face teaching will be interrupted, being replaced by distance learning, in 
theoretical and theoretical-practical classes, until March 30, the date on which face-to-face classes will 
resume, if conditions are met for us to do so. 
  
Practical-laboratory and clinical classes, with percentages of mandatory attendance, will be recalendered 
during the Easter holidays and the academic break of the week of Queima das Fitas. 
  
UFP has all the conditions to guarantee distance learning, synchronous and asynchronous, and, if 
necessary, also by live streaming, which we will use in pedagogically advisable situations. 
  
Thus, the directions of the Faculties (Health Sciences / School of Health, Human and Social Sciences and 
Science and Technology) and the School of Health, will disclose, by Friday, March 13, the relevant 
information and the academic calendar  adjusted to the present circumstances. 
  
Porto, March 11, 2020. 
  
The Rector 

Prof. Doctor Salvato Trigo 

  
 Nota: Only classes and events are for the time being suspended all other University services remain 
operational 
 


