Comunicado
Plano de reativação faseado das atividades da Universidade Católica Portuguesa

À Comunidade Académica,
No seguimento da estratégia de levantamento de medidas de confinamento definida pelo Governo,
informa-se a comunidade académica da UCP que a Universidade irá proceder a uma retoma gradual
das suas diversas atividades, com o seguinte faseamento:
FASE 1 – 5 de abril
1. Poder-se-ão realizar provas de avaliação e exames presenciais, mantendo-se todas as regras
de distanciamento e as demais definidas no Manual de Boas-Práticas;
2. As Bibliotecas encontram-se abertas, exigindo-se, contudo, a reserva prévia de lugar;
3. Nos quatro campi da UCP, estarão disponíveis serviços de alimentação via cafetaria e/ou
cantina, adequados às necessidades de cada campus;
4. Os serviços de atendimento ao público manter-se-ão com possibilidade de atendimento
presencial, mediante marcação prévia.
FASE 2 – 19 de abril
1. Todas as atividades letivas voltarão ao regime blended, à semelhança do praticado durante o
primeiro semestre letivo de 2020/21.
FASE 3 – 3 de maio
1. As Bibliotecas e todos os serviços de atendimento ao público poderão ser prestados sem
necessidade de marcação prévia.
FASE 4 – 17 de maio
1. As provas públicas de mestrado, doutoramento e de agregação poderão passar a ser
realizadas em regime presencial.
Mantém-se a suspensão de todos os eventos académicos presenciais com público, a saber:
seminários, workshops, conferências e congressos. Nesse âmbito, estão canceladas as cerimónias
presenciais de entrega de diplomas de grau das unidades académicas relativas aos graduados do ano
letivo 2019/20.
Em qualquer uma das fases, os colaboradores adotarão, sempre que possível, a modalidade de
trabalho remoto, mantendo-se em trabalho presencial apenas os serviços necessários para o
funcionamento das atividades nos 4 campi.
Qualquer informação adicional, adequada a situações não enquadradas neste comunicado, será
prestada pelos Pró-Reitores, pela Administradora ou pelas Direções das Unidades a docentes,
colaboradores ou estudantes.
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A Universidade Católica Portuguesa acompanhará permanentemente a evolução da situação
epidemiológica no país e tomará, a qualquer momento, as medidas que considere adequadas à
proteção da sua comunidade, alterando as fases aqui descritas em conformidade.
Reforça-se a importância da leitura do Manual de Boas-Práticas da UCP, disponível online, para a
proteção e segurança de toda a comunidade académica.
Juntos, na proteção de todos!

Isabel Capeloa Gil
Reitora
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