21 janeiro de 2021

Caros(as) estudantes,
A nossa Instituição tem vindo a acompanhar de muito perto toda a situação e
movimentações referentes à evolução da COVID-19 em Portugal. Assim, face à
decisão tomada hoje em Conselho de Ministros e da recomendação do Ministério da
Ciência, Tecnologia e Ensino Superior onde se pode ler que “as instituições científicas
e de ensino superior devem adequar temporariamente as suas atividades à nova
realidade e a essas medidas extraordinárias do estado de emergência”, a nossa
Instituição tomou as seguintes medidas, que são válidas tanto para os programas
acreditados como para a Formação Executiva:
•

Iremos manter o nosso calendário letivo inalterado e proceder à suspensão de
todas as atividades letivas e não letivas presenciais, passando-as para o regime
de ensino a distância. Esta medida tem efeito a partir de amanhã, dia 22 de
janeiro, inclusive.

•

As aulas passarão a ser ministradas no formato a distância, através do
Campus Virtual,

•

Salvo indicação contrária do docente, as avaliações realizar-se-ão, também, em
formato a distância e através do Respondus Monitor Lockdown Browser do
Blackboard,

•

Os nossos campus, com exceção da Lispolis, permanecerão abertos entre as
10h00-16h00, mas com limitação nos serviços disponíveis. Com exceção da
Biblioteca e dos Serviços Académicos (que terão restrições de horários, a serem
brevemente comunicados, e marcação prévia), todos os outros serviços e
espaços (reprografia, cafetaria e salas de estudo) permanecerão encerrados.
Todos os serviços da Lispolis serão prestados no campus da QBN.

Adicionalmente, irá receber informação mais detalhada, por forma a que todos os
procedimentos académicos e administrativos sejam esclarecidos.
Para informações adicionais, poderá contactar-nos através do Portal do Estudante ou
do nosso Call Center: QBN e Lispolis (+351 213 939 680) e Santos (+351 213 939
690).
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Nunca é demais reiterar que a nossa Instituição continuará a acompanhar a evolução
da pandemia e as medidas de contenção adotadas e atualizará as suas orientações
sempre que existirem novos desenvolvimentos.
Muito agradecemos a vossa colaboração no estrito cumprimento dos protocolos e
recomendações das autoridades competentes.
Com os nossos melhores cumprimentos,
Francisco Teixeira

Tawfiq Rkibi

Diretor-geral

Reitor Interino

--

Dear students,
Our institution has been following very closely the situation and movements regarding
the evolution of COVID-19 in Portugal. Thus, given the decision taken today in the
Council of Ministers and the recommendation (available in Portuguese only) of the
Ministry of Science, Technology and Higher Education where it can be read that
"scientific and higher education institutions should temporarily adapt their activities to
the new reality and to these extraordinary measures of the state of emergency", our
Institution has taken the following measures, which are valid for both accredited
programs and Executive Education:
•

•
•

•

We will keep our school calendar unchanged and proceed with the suspension
of all F2F teaching and non-teaching activities, moving them to the distance
learning regime. This measure is effective as of tomorrow, January 22nd,
inclusive.
The classes will be taught in the distance format, through the Virtual Campus,
Unless otherwise indicated by the teacher, the evaluations will also be carried
out in a distance format and through the Blackboard Respondus Monitor
Lockdown Browser,
Our campuses, except for Lispolis, will remain open between 10 a.m. and 4 p.m.,
but with limited services available. Apart from the Library and Academic Services
(which will have schedule restrictions, to be communicated soon, and advance
booking), all other services and spaces (reprography, cafeteria and study rooms)
will remain closed. Lispolis´ services will be provided at QBN campus.

Additionally, you will receive more detailed information so that all academic and
administrative procedures are clarified.
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For further information, you may contact us through the Student Portal or our Call
Center: QBN and Lispolis (+351 213 939 680) and Santos (+351 213 939 690).
It is never too much to reiterate that our institution will continue to follow the evolution
of the pandemic and the containment measures adopted and will update its guidelines
whenever there are new developments.
We thank you very much for your cooperation in the strict compliance with the protocols
and recommendations of the competent authorities.
Kind regards,
Francisco Teixeira
COO

Tawfiq Rkibi
Acting Rector
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