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 COMUNICADO PD-C01-2022 

 
    Alterações ao Calendário Académico 

 

 A toda a Comunidade FMV 
 
Considerando: 

1. A aceleração da fase ascendente da 5ª vaga de COVID-19 que está a ocorrer no país, 
cuja incidência atingiu hoje o valor de 1805,2 casos de infeção por SARS-CoV-2/ 
COVID-19 por 100.000 habitantes, com um R(t) de 1,43. 

2. A elevada capacidade de transmissão que a variante ómicron está a demonstrar, 
mesmo em pessoas vacinadas, desde que a sua presença foi confirmada em Portugal 
a 27/11/2021. 

3. Que ainda há muita incerteza sobre a eficácia das medidas extraordinárias, 
implementadas pelo Governo durante as semanas do Natal e Ano Novo, e na presente 
semana (3 a 7/12), na redução da transmissão comunitária daquela variante. 

4. Que é considerável a probabilidade de estudantes e docentes se infetarem nas 
próximas semanas, tendo depois que cumprir pelo menos 7 dias de isolamento 
profilático, o que causaria perturbações nos exames, cuja gravidade queremos e 
podemos mitigar. 

5. A extrema dificuldade do Serviço Nacional de Saúde em gerir dezenas de milhares de 
novos casos diários de COVID-19 e um número limitado de camas disponíveis nos 
cuidados intensivos hospitalares, e que devemos contribuir para reduzir a 
transmissão comunitária do vírus. 

6. Que devido à sua faixa etária, uma grande proporção dos docentes e funcionários da 
FMV só receberão a dose de reforço da vacina durante o mês de janeiro. 

7. Que o calendário escolar foi planificado pelo Conselho Pedagógico com margem 
para poder ser adaptado, caso a pandemia o justificasse. 

 
 
O Presidente da FMV, ouvidos em permanência o Gabinete de Acompanhamento da 

COVID-19 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 

 
1. Estão suspensas as atividades letivas, incluindo avaliações, até 16/01/22; 
2. É antecipado o ensino das unidades curriculares opcionais do 2º semestre do 

Mestrado Integrado em Medicina Veterinária (MIMV) para o período de 17 a 
25/01/22; 

3. O ensino das unidades curriculares opcionais do 2º semestre do MIMV será realizado 
à distância através do Colibri Zoom, exceto as aulas práticas e as visitas de 
estudo que serão presenciais e concentradas nos últimos dias (21 e 24/01/22), 
sempre que existirem e forem consideradas fundamentais; 
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4. Os exames de todas as unidades curriculares, obrigatórias ou opcionais, do 1º 
e do 2º semestre, serão presenciais; 

5. A avaliação das unidades curriculares opcionais do 2º semestre do MIMV 
decorrerá no dia 25/01/22; 

6. A Época Normal de Exames das unidades curriculares obrigatórias do 1º semestre 
do MIMV é adiada e decorrerá no período de 24/01/22 a 16/02/22 para o 1º e 2º 
Anos (exceto dia 25/1/2022), e no período de 31/01/22 a 22/02/22 para o 3º, 4º e 5º 
Anos; 

7. A Época de Recurso de Exames das unidades curriculares obrigatórias do 1º 
semestre do MIMV decorrerá no período de 18/02/22 a 04/03/22 para o 1º e 2º Anos, 
e no período de 25/02/22 a 11/03/22 para o 3º, 4º e 5º Anos; 

8. As aulas das unidades curriculares obrigatórias do 2º semestre do MIMV começarão 
no dia 07/03/22 e terminarão a 08/06/22 para o 1º e 2º Anos, e no dia 14/03/22 e 
terminarão a 08/06/22 para o 3º, 4º e 5º Anos. Estes períodos correspondem a 13 
semanas de aulas (1º e 2º Ano) e a 12 semanas (3º, 4º e 5º Ano), apenas menos 1 
semana de aulas do que num ano letivo padrão; 

9. As férias de Carnaval são suspensas e as férias da Páscoa serão encurtadas e 
decorrerão de 14 a 17/04/22; 

10. A Época Normal de Exames das unidades curriculares obrigatórias do 2º 
semestre do MIMV decorrerá no período de 14/06/22 a 07/07/22; 

11. A Época de Recurso de Exames das unidades curriculares obrigatórias do 2º 
semestre do MIMV decorrerá no período de 11 a 25/07/22; 

12. As alterações no Calendário Académico do Doutoramento em Ciências Veterinárias 
e do Mestrado em Segurança Alimentar serão comunicadas pelas respetivas 
Comissões Científicas;  

13. Os estudantes que se infetem com COVID-19 durante as épocas de exames das 
unidades curriculares obrigatórias do 1º semestre do MIMV, e que por isso tenham 
que faltar a exames por estarem em isolamento profilático, beneficiarão de um acesso 
excecional à Época Especial de Exames que decorrerá de 1 a 14/09/22; 

14. Se nas Épocas de Exames, Normal e de Recurso o estudante estava a cumprir 
isolamento profilático, e se não obtiver aprovação na Época Especial de Exames, ser-
lhe-á ainda facultada uma Época Extra de Exames, de 3 a 7 de outubro 2022, em 
data e hora a combinar com o Regente da unidade curricular, aplicando-se os limites 
de ECTS previstos para os exames da Época Especial; 

 
Estes ajustamentos têm como principal objetivo que os estudantes do MIMV só 

regressem à FMV na semana de 24 a 28/01/22, para iniciarem os exames das unidades 
curriculares obrigatórias do 1º semestre (1º e 2º anos) e realizarem os exames das unidades 
curriculares opcionais do 2º semestre (3º, 4º e 5º anos), o que permitirá que estejam 
confinados em casa, nas primeiras três semanas de janeiro - com exceções pontuais para 
algumas aulas práticas ou visitas de estudo de unidades curriculares opcionais do 2º semestre 
do MIMV.  

 
Acreditamos que esta estratégia, além de contribuir para reduzir a transmissão da 

COVID-19 na nossa comunidade e no país, salvaguardará melhor as épocas de exames, a 
aprendizagem e o sucesso escolar dos nossos estudantes, que são a nossa prioridade. 
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Apelamos, à vacinação e ao rigoroso cumprimento das restantes medidas 
preventivas de COVID-19, nomeadamente o uso de máscara, a etiqueta respiratória, a 
lavagem e desinfeção frequente das mãos, e ao distanciamento social. Recordamos que 
quem esteja sintomático ou com autoteste positivo não se deve deslocar para a 
faculdade. Deve telefonar para o SNS24, cumprir as instruções da DGS e comunicar de 
imediato sua situação à Comissão de Acompanhamento da COVID-19 da FMV para o 
endereço eletrónico gacovid19@fmv.ulisboa.pt.  
 
 
A situação epidemiológica continuará a ser acompanhada diariamente e novas medidas serão 
tomadas caso se justifique. 
 
 
Saudações académicas. 
 
FMV-ULisboa, 3 de janeiro de 2022 

 

 

O Presidente da Faculdade de Medicina Veterinária 
 
 
 
 
 
 
 
 

__________________________________ 
Rui Manuel Vasconcelos Horta Caldeira 

Prof. Catedrático 
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