
lnstituto Superior de Ciências Economicas e Fmpresariais

COMUNICADO

Mindelo,20 de marÇo de 2020

À Comunidade Académica do ISCEE

Em resultado das medidas de contÌngência adotadas no âmbito da pandemia de Coronavírus (COVID-l9) pelo

Governo e das recomendaçoes emanadas do Ministério da Fducação através do Gabinete de Fnsino Superior

Ciência e Tecnologia, informamos que o ISCEE e a COOPENSINO decidiram implementar as seguintes medidas

de prevenção:

1. Suspensão temporária das aulas presenciais durante o periodo de 20 de março a 8 de abril, retomando

as atividades letivas a I3 de abril, após as férìas da Páscoa (de 9 a 12 de abril);

2. Utilização dos meios informáticos e de videoconferêncìa para orientação de trabalhos de fim de curso

e estágìos, bem como para a realização de reuniÕes;

3. Continuação dos estágios curriculares desde que respeitem os planos de contingência da entidade

acolhedora e as recomendaçÕes das autoridades;

4. Manutenção dos serviços administrativos e do trabalho docente, com horárìo adaptado e mediante

adoção de medidas especiais por forma a respeitar a distância social e evitar a aglomeração de pessoas;

5. lncentivo ao contacto e atendimento preferencialmente via telefone e e-mail;

6. Adiamento ou cancelamento de todas as atividades e eventos culturaìs ou lúdicos durante o período

de suspensão das aulas, nas instalaçoes do ISCEF;

7. Funcionamento da bìblìoteca, também em horário ajustado, apenas para empréstimos domiciliares;

B. Ajustamento do calendário letivo, por forma a garantir as semanas letivas e os períodos de avalìação,

previstos em calendário (a fornecer oportunamente).

Todas as medidas entram em funcionamento a partÌr do dia 23 de março e vigorarão até 12 de abril, salvo

indicaçÕes em contrário e sempre observando as recomendaçÕes e decisÕes das autoridades.

Durante este período, apelamos à tranquilidade, à responsabilìdade e à solidariedade bem como ao

cumprimento das normas de higiene e de seguranÇa perante esta ameaça invisível.
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