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

Os Docentes que realizem provas de avaliação presenciais finais no Campus Académico deverão
atender às seguintes medidas de prevenção de contágio com o vírus Covid-19:


Qualquer docente 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 local de realização de prova
(A nomeação de vigilantes será assegurada pelos Serviços Académicos).



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



Os Docentes só poderão entrar no Campus com o uso obrigatório de máscara de
proteção. A viseira de proteção poderá ser usada como complemento, mas não substitui
o uso da máscara.



Os Docentes deverão comparecer no Campus 30 minutos antes da hora agendada para
realização da prova de avaliação, para preparação e verificação das condições de
segurança planeadas.



Os Docentes deverão garantir que os estudantes desinfetam as mãos antes de entrar no local
de realização de prova, se encontram equipados com máscara de proteção, e que existe
ventilação suficiente, mantendo a porta e algumas janelas abertas.



Os Docentes deverão zelar pela manutenção do 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.



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.
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Dispensa-se a assinatura do estudante na folha de presenças. O docente deverá efetuar
a chamada e assinar pelo estudante.



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



Após finalizada a prova de avaliação devem ser dadas instruções aos estudantes para
que abandonem o Campus, de modo a evitar ajuntamentos.



Recomenda-se guardar as provas de avaliação escrita em “quarentena” de 72 horas antes da
sua manipulação, a correção deverá ser efetuada com luvas de proteção. A higienização das
mãos deverá ser realizada antes da colocação das luvas e após retirar as mesmas. As luvas
deverão ser descartadas após utilização.



Informamos que o Restaurante da Maiêutica está em funcionamento, sendo possível
reserva de refeição (almoço).

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. Caso necessite de usar os balneários,
é obrigatório o uso da máscara de proteção.



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



Os Docentes deverão reduzir ao máximo o número de participantes a realizar a avaliação
em simultâneo, de modo a salvaguardar o distanciamento físico de segurança.



Os Docentes deverão adequar o esforço físico do momento de avaliação, à utilização da
máscara de proteção por parte do estudante.
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