FACULDADE DE
MEDICINA VETERINÁRIA

PRESIDÊNCIA

DESPACHO PD-D04-2020

Avaliação de conhecimentos dos estudantes de todos os ciclos de estudo da FMV

Considerando:
a) Os comunicados do Sr. Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior de 17 e 30
de abril, sobre a elaboração de planos para levantamento progressivo das medidas de
contenção motivadas pela pandemia COVID-19;
b) A análise e discussão da situação e do comunicado do MCTES na reunião do Conselho de
Coordenação Universitária da ULisboa, ocorrida no passado dia 19 de maio;
c) O acompanhamento permanente da evolução da situação provocada pela pandemia COVID19, e das perspetivas para os próximos meses, pelo Gabinete de Acompanhamento
COVID19 da FMV que inclui os Presidentes dos Conselhos de Escola, Científico e
Pedagógico, os Vice-Presidentes e o Diretor Executivo da FMV;
d) Os anteriores comunicados da Presidência da FMV
e ouvido o Conselho Pedagógico

A Presidência da FMV, em salvaguarda da segurança e saúde da sua população trabalhadora e
estudantil, em coerência com os anteriores comunicados e em sintonia com os presidentes de todos
os órgãos de gestão da FMV, decide que:
1. A avaliação de conhecimentos dos estudantes de todos os ciclos de estudo da FMV, no
segundo semestre do ano letivo de 2019-2020, será realizada em regime não presencial,
por metodologias telemáticas, devendo estar concluída até ao fim de julho.
2. Essa avaliação será realizada através da plataforma MOODLE e será constituída por
perguntas de escolha múltipla e perguntas abertas.
3. O impedimento total ou parcial da realização do exame de algum estudante por motivos
exclusivamente de ordem técnica, imputáveis ao acesso à internet, e esgotadas as
oportunidades de exame nas épocas previstas, será resolvido através da realização de um
exame oral na plataforma ZOOM, em data a anunciar pelo Presidente do Conselho
Pedagógico.
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4. O Conselho Pedagógico, através do seu presidente, informará os docentes e estudantes das
especificidades técnicas destes procedimentos através de recomendações e tutoriais
adequados.

Lisboa, 21 de maio de 2020

O Presidente da Faculdade
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