
Plano para o levantamento progressivo na Escola Superior de Ciências Empresarias (ESCE) 

das medidas de contenção motivadas pela pandemia COVID-19 (informação complementar 

ao DESPACHO-IPVC-P-24/2020) 

 

No âmbito do plano para o levantamento progressivo no IPVC das medidas de contenção 

motivadas pela pandemia Covid-19, e no que concerne ao referido levantamento progressivo 

na Escola Superior de Ciências Empresarias, a Direção informa: 

1- Promover as regras e princípios definidos no despacho IPVC-P-16/2020 para a 

generalidade das unidades curriculares, sendo que a grande maioria das unidades 

curriculares devem continuar a funcionar em regime de ensino a distância, para ser 

possível garantir as melhores condições sanitárias e de higiene; 

2- Promover em articulação com os coordenadores de CTESP/licenciatura e com as 

respetivas entidades de acolhimento, no que se refere aos estágios, sempre que for 

possível e com a concordância de todas as partes interessadas, que se possam retomar 

e ser concluídos com atividades presenciais; 

3- Após auscultação do coordenador de curso, do docente e dos alunos, considerar a 

unidade curricular de Projeto em Simulação Empresarial da licenciatura em 

Contabilidade e Fiscalidade, como carácter excecional, e cumprindo as condições de 

segurança, sanitárias e de distanciamento, a realização de sessões presenciais. Estas 

sessões realizam-se à quarta-feira, das 14 horas às 18 horas, na biblioteca da ESCE, e 

têm início no próximo dia 13 de maio; 

4- Considerar também com carácter excecional, e nas condições de segurança 

anteriormente referidas, a realização de sessões presenciais para as unidades 

curriculares de Gestão da Qualidade Total e Auditorias da Qualidade, da Pós-graduação 

em Gestão da Qualidade, e nas condições anteriormente referidas. A calendarização das 

sessões presenciais será comunicada aos alunos, com a devida antecedência de 5 dias; 

5- Continuar a promover a realização da avaliação contínua através de metodologias a 

distância. Permitir a adoção de metodologias de avaliação presenciais, sempre que for 

possível, e sempre que existam condições para garantir o distanciamento social e a 

utilização por todos de equipamentos de proteção individual, nas épocas de avaliação 

finais (exame normal, recurso e especial) de acordo com o calendarização e 

informações que serão posteriormente publicadas; 

6- Promover a retoma do atendimento em regime presencial obrigatoriamente com 

marcação prévia por email (geral@esce.ipvc.pt) ou telefone (Telef.: +351 258 809 679, 

Telem.:  +351 937 300 026) dos seguintes espaços e serviços: 

 Receção: 9:00 – 22:00, de 2ª à 6ª feira  

 Biblioteca: 9:00 – 17:30, de 2ª à 6ª feira (exceto à 4ª feira da parte da tarde); 

 Serviços académicos: 9:00 /12:30 e das 14:00– 17:00 de 2ª à 6ª feira; 

 Serviços Técnicos/Informática: das 14:00 -17:00 à 4ª feira e das 09:00 -

13:00/14:00 - 17:00 à 5ª e 6ª feira; 

 Secretariado da Direção: – das 14:00 -17:00 à 4ª feira e das 09:00 -13:00/14:00 

- 17:00 à 5ª e 6ª feira; 

 Balcão Único: – das 14:00 -17:00 à 4ª feira e das 09:00 -13:00/14:00 - 17:00 à 5ª 

e 6ª feira; 

 Gabinete de apoio aos cursos: das 9:00-16:00 à 2ª e 3ª feira e das 09:00-13:00 

à 4ª feira. 



Notas complementares: 

 A entrada/saída do edifício da ESCE é apenas realizada pela entrada principal 

junto à receção (D. Amélia); 

 As máscaras comunitárias devem ser levantadas na receção, junto da D. Amélia; 

 As máscaras são laváveis (até 50 lavagens) e, portanto, reutilizáveis;  

 A máscara será entregue na 1ª vez que cada pessoa entrar na ESCE. Dado o 

número limitado de máscaras disponíveis, apela-se à sua melhor utilização e 

preservação, sublinhando que se trata de uma máscara comunitária e que a sua 

utilização é obrigatória em recintos fechados, é da responsabilidade de cada um 

a sua preservação e manutenção; Depois da máscara ter sido entregue, não será 

autorizada a entrada na ESCE sem a respetiva máscara; 

 Estão disponíveis e distribuídos pelo edifício vários desinfetantes; 

 O tapete da entrada contem desinfetantes e, portanto, pede-se o cuidado de 

limpar bem os pés antes de proceder à entrada no edifício. 

 

 

O Diretor, 
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