UNIVERSIDADE DE LISBOA
Faculdade de Medicina Veterinária
Presidência

COMUNICADO PD-C05-2021
Adiamento do início da época de exames do primeiro semestre

A toda a Comunidade FMV
Considerando:
1. O aumento rápido e crescente da incidência de COVID-19, de 196,1 casos de infeção
por 100 mil habitantes em 16/09/2021 para 228,8 casos em 23/11/2021 e 525,5 casos
em 18/12/2021 (https://covid19.min-saude.pt/relatorio-de-situacao/), explicado pela
elevada contagiosidade da nova variante Ómicron;
2. As previsões de várias equipas de epidemiologistas que apontam para que Portugal
enfrente no fim de dezembro / início de janeiro um ainda maior aumento de casos
resultante dos convívios do Natal e da passagem de Ano;
3. As resoluções do governo (Resolução do Conselho de Ministros nº 157/2021 de
27/11/2021; Decreto-Lei n.º 104/2021 de 27/11/2021) que determinam uma suspensão
das atividades letivas na primeira semana de janeiro, de modo a conter a transmissão
nessa fase, embora permitindo a realização de avaliações;
4. Que apesar do aumento da incidência nacional de COVID-19, referido em 1. se ter
traduzido na ocorrência de casos esporádicos da doença na comunidade FMV, não
foram detetadas cadeias de transmissão do vírus intramuros, mas face à dupla ameaça
da circulação simultânea das variantes Delta e Ómicron e da incerteza associada à
variante Ómicron, entendemos que a FMV deve acompanhar o esforço nacional de
contenção dos contágios nesse período crítico, contribuindo para reduzir a mobilidade
dos cidadãos;
5. Que é ainda oportuno fazer alterações da data do início da época de exames do primeiro
semestre sem prejuízos para os estudantes;
O Presidente da FMV, ouvidos em permanência o Gabinete de Acompanhamento da COVID19 e o Conselho Pedagógico, no interesse da segurança da comunidade FMV e da Sociedade
em que se insere e da formação dos seus estudantes, determina que:
a) O início da época de exames do primeiro semestre é adiado para o dia 10 de
janeiro, decorrendo a partir dessa data na sequência que estava prevista;
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b) O calendário das épocas de exames e de aulas do 2º semestre será revisto pelo
Conselho Pedagógico, de modo a acomodar esta alteração, preservando no máximo
possível o número de semanas de aulas anteriormente previsto.
Agradecemos a todos o vosso esforço coletivo e resiliência no exercício diário das boas
práticas preventivas da infeção que tem impedido a transmissão comunitária na FMV do novo
coronavírus, assegurou o ensino prático presencial e o ensino teórico num modelo híbrido,
quer das unidades curriculares obrigatórias, quer das unidades curriculares opcionais, tal
como a sua avaliação presencial na passada sexta-feira, 17 de dezembro.
A situação epidemiológica continuará a ser acompanhada diariamente e novas medidas serão
tomadas caso se justifique.
Saudações académicas e votos de Boas Festas, com máxima contenção para a segurança
de todos e a salvaguarda da nossa atividade normal a partir do dia 10 de janeiro de 2022.
FMV-ULisboa, 20 de dezembro de 2021

O Presidente da Faculdade de Medicina Veterinária
Assinado por : RUI MANUEL DE VASCONCELOS E
HORTA CALDEIRA
Num. de Identificação: 05192706
Data: 2021.12.20 12:41:10+00'00'

__________________________________
Rui Manuel Vasconcelos Horta Caldeira
Prof. Catedrático

2

