Caro(a) estudante,
A nossa instituição tem vindo a acompanhar e a monitorizar muito de perto toda a situação
e medidas de prevenção da COVID-19, adotadas pelo Governo durante esta fase difícil em
que nos encontramos. Assim, e de acordo com a recente decisão do Conselho de Ministros,
iremos manter o regime até agora seguido, conjugando aulas presenciais, rotativas e em
formato a distância.
Assim, no que a aulas diz respeito, manter-se-á a operacionalização do modelo académico
Experiential Learning Hyflex, implementado este ano e que nos permite gerir, de forma mais
eficiente, os desafios impostos, e tal como planeado e comunicado no início do ano letivo,
mesmo durante o período de avaliação.
Neste sentido, a avaliação presencial irá manter-se sem quaisquer alterações, exceto
para estudantes de risco, em confinamento por teste positivo para COVID-19 ou em
confinamento profilático, conforme indicações das autoridades competentes ou por
recomendação da nossa Instituição. Para estes estudantes, as avaliações da época normal
e de recurso irão realizar-se em formato a distância, conforme já partilhámos em
comunicações anteriores.
Mais informamos que permanecem abertos nos campus os serviços de Secretaria Escolar,
Bibliotecas e Salas de Estudo. Os Gabinetes de Internacional e Empregabilidade passarão
a estar disponíveis apenas a distância (através de telefone e/ou email). Os serviços de
reprografia estarão encerrados e a cafetaria funcionará apenas em regime de take away.
Recordamos, ainda, que sempre que venha ao campus deve fazer-se acompanhar da
declaração de deslocação enviada anteriormente.
Relembramos que o uso de máscara é obrigatório, também em todos os espaços
exteriores da nossa instituição, e que deve manter uma etiqueta respiratória cuidada, a
desinfeção regular das mãos, e cumprir com o distanciamento físico. O plano de
contingência da Universidade Europeia pode ser consultado aqui.
Muito agradecemos a sua colaboração no estrito cumprimento dos protocolos e
recomendações das autoridades competentes e reforçamos que apenas se deve deslocar
ao campus se estritamente necessário.
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A nossa instituição continuará a acompanhar a evolução desta situação e atualizará as suas
orientações sempre que existirem novos desenvolvimentos.
Com os meus melhores cumprimentos,
Francisco Teixeira
Diretor-geral
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