
 
 
 
  

 

Época de exames - orientações de segurança 

 
À Comunidade Académica, 
  
O Serviço de Saúde e Risco Ocupacional vem dar algumas orientações para que, durante a época 
de exames, sejam asseguradas as medidas de segurança recomendadas pela Direção Geral da 
Saúde, e para as quais pedimos a melhor atenção.  
  

·         Reforçamos que o uso de máscara é obrigatório durante a permanência na UFP, incluindo a 
permanência em sala de exame por todos os ocupantes dos espaços. 
·         Todas as salas de exames têm os lugares a serem ocupados assinalados (a amarelo). A 
ocupação máxima está identificada em cada sala. 
·         Os lugares assinalados têm em conta as distâncias de segurança previstas (distância lateral de 
pelo menos 1,5m e de pelo menos 1 m entre fileiras). 
·         Nas áreas comuns dos edifícios, deve ser sempre mantida a distância física de 1,5 m. 
·         As salas de exame devem ser ventiladas naturalmente antes, durante e após o exame. 
·         As folhas de exame devem ser colocadas nas mesas respeitantes aos lugares assinalados e 
que serão ocupados, antes da entrada dos estudantes. 
·         À entrada e à saída da prova devem ser lavadas as mãos com água e sabão ou em alternativa 
usar desinfetante de mãos disponível nos espaços comuns da Universidade. 
·         Os estudantes devem deslocar-se para a sala de exame atribuída 10 minutos antes da prova e 
seguir a indicação do docente/vigilante para entrar na sala. 
·         Os lugares das salas de exame devem ser ocupados começando pelo extremo mais afastado 
da(s) porta(s). 
·         Os estudantes devem permanecer nos lugares até ao final da prova e só devem sair após a 
recolha de todos os exames pelo docente/vigilante, começando a desocupação da sala pelos 
lugares mais próximos da(s) porta(s). 
·         Os estudantes devem abandonar as instalações da Universidade após terminarem a prova 
pela saída mais próxima. 
·         As salas de exames serão higienizadas antes e após a realização das provas. 

  
Agradecemos a colaboração, 
   
 
 
Serviço de Saúde e Risco Ocupacional 

  

da Fundação Fernando Pessoa 

 
 


