
 
 
 

Informação 14-A/ 2019-2020 

 

 1. Lamentavelmente, a informação sobre a não interrupção do ensino à distância, na semana de 4 a 8 de 

maio, que acabámos de enviar a todos os alunos, não foi devidamente compreendida. 

 

2. Repete-se, por isso, que essa informação não diz, como muitos apressadamente tresleram, que o 

ensino presencial, para os cursos da área da saúde, vai recomeçar no dia 4 de maio. 

 

3. O que, efetivamente, está escrito, na “Informação”, é que “estamos a preparar o plano de regresso 

gradual às atividades letivas presenciais, a partir de 4 de maio de 2020, apenas para os alunos dos ciclos 

de estudos da área da saúde, nas unidades curriculares com componentes laboratoriais e clínicas, que 

necessitam da aquisição de competências que não podem ser obtidas, na modalidade de ensino à 

distância.” 

 

4. Estamos a preparar esse plano, para o apresentarmos até 30 de abril, ao Ministério da Ciência, 

Tecnologia e Ensino Superior, tal como se pede no despacho/recomendação ministerial de 17 de abril de 

2020. 

 

5. O plano desse regresso gradual (gradual significa que não é para todos nem ao mesmo tempo) será 

divulgado para o e-mail institucional dos alunos da área da saúde, mas só para aqueles que necessitam de 

completar aulas de laboratório e aulas clínicas e de estágio, para lhes possibilitar concluir os seus cursos, 

no presente ano letivo. 

 

6. Agradece-se, por isso, que aguardem a comunicação da Direção da Faculdade de Ciências da 

Saúde/Escola Superior de Saúde sobre o funcionamento do plano de regresso gradual às atividades letivas 

e não-letivas presenciais, que lhes será enviado, no decurso da próxima semana, e onde serão 

respondidas muitas das dúvidas e das questões pertinentes, que alguns alunos interessadamente 

apresentaram. 

 

7. Rejeitam-se, como é óbvio, os comentários ignorantes e aleivosos e as acusações de irresponsabilidade, 

que alguns outros nos dirigiram. 

 

8. Mas esses são os “especialistas da COVID 19”, que nasceram por aí que nem cogumelos espontâneos, 

que, todavia, não sabem que a única ciência honesta de ler uma informação é ler exatamente o que lá 

está. 

  
UFP, 24 de abril de 2020. 
  

O Reitor 
Prof. Doutor Salvato Trigo 

 


