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MEDIDAS PREVENTIVAS – REDUÇÃO DO RISCO DE TRANSMISSÃO DA INFEÇÃO POR
CORONAVÍRUS COVID-19
PROCEDIMENTOS DE REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÕES FINAIS – ESTUDANTES

Os Estudantes que realizem provas de avaliação presenciais finais no Campus Académico deverão
atender às seguintes medidas de prevenção de contágio por Covid-19. As medidas apresentadas são
de implementação obrigatória.


Qualquer estudante que apresente caso de sintomatologia associada a COVID-19 (dores de
cabeça, febre, tosse, entre outros), ainda que ligeira, deve abster-se de se deslocar ao
Campus, informando os serviços académicos (sa@maieutica.pt) e a linha de apoio COVID
(covid@maieutica.pt). Relembra-se a necessidade de contactar o SNS24 (808 24 24 24).



A realização de avaliações finais poderá implicar a distribuição dos estudantes por várias salas
de aula, de modo a respeitar a lotação máxima definida para cada sala. O estudante deve
verificar a sala em que irá ter o exame e dirigir-se diretamente para a mesma.



Entre cada momento de avaliação, será efetuada a higienização e limpeza do local e dos
equipamentos utilizados para minimizar contágios.



Os Estudantes só poderão entrar no Campus com o uso obrigatório de máscara de
proteção, recomenda-se o uso do tipo FFP2 ou KN95. A viseira de proteção poderá ser
usada como complemento, mas não substitui o uso da máscara.



Os Estudantes só deverão entrar no Campus 30 minutos antes da hora agendada para a
avaliação.



Após a entrada no Campus, os alunos deverão:
o Manter a máscara de proteção colocada (a máscara deve tapar o nariz e a boca);
o Evitar circular em grupo;
o Respeitar as regras de distanciamento social;
o Respeitar as regras de etiqueta respiratória;
o Garantir a higienização das mãos com regularidade.



Garantir o distanciamento físico em todas as ocasiões, prestando particular atenção à entrada
e saída dos locais onde decorrem as avaliações, de modo a evitar os ajuntamentos de pessoas.



Assegurar a desinfeção regular das mãos, antes de entrar, e após sair dos locais de avaliação.
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No local de avaliação, deve respeitar a sinalização indicativa do lugar onde se deve sentar (o
distanciamento entre lugares foi aumentado).



É expressamente proibida a partilha/empréstimo de objetos (tais como canetas, lápis,
máquinas de calcular, etc..) ou documentos de consulta, entre si. Caso o estudante não
disponha do material necessário para realizar a prova, não poderá realizar a mesma, nem
efetuar reagendamento de prova.



Não é permitido o consumo de alimentos ou fumar em grupo. Para o efeito deve isolarse momentaneamente.



Após terminada a prova de avaliação o estudante deve abandonar o Campus. Deve ser
evitada a criação de ajuntamentos para troca de impressões sobre a prestação obtida.



Não é permitida a utilização do Campus para atividades de estudo individual e/ou em grupo
(p.e. biblioteca, salas de estudo, laboratórios).



A utilização da biblioteca para consulta e/ou requisição de material, deve ser realizada
com marcação prévia, com o mínimo de 24 horas úteis de antecedência, através do e-mail
bibliotecageral@maieutica.pt.

O

catálogo

dos

livros

pode

ser

consultado

em

https://biblioteca.ismai.pt.


Informamos que o Restaurante da Maiêutica está em funcionamento, mas com reserva de
refeição (almoço) até às 10 horas do dia em que pretender consumir.

REGRAS A CONSIDERAR EM AVALIAÇÕES PRÁTICAS DE UC DE DESPORTO:



É obrigatório o uso de máscara de proteção antes, durante e após o período de
avaliação.



Não é recomendada a utilização dos balneários. Nem é permitido tomar banho. Caso
necessite de usar os balneários a utilização da máscara de proteção é obrigatória.



É expressamente proibido partilhar/emprestar objetos pessoais (equipamentos ou
vestuário).
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