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ENSINO SUPERIOR O Con-
sórcio de Escolas de Engenha-
ria (CEE), do qual faz parte,
entre outros, a Faculdade de
Ciências e Tecnologia da Uni-
versidade de Coimbra
(FCTUC) quer que seja clarifi-
cada a forma como arrancará
o novo ano lectivo no Ensino
Superior, defendendo um mo-
delo misto, com aulas presen-
ças e aulas à distância «sem-
pre que imprescindível». 

«As escolas recebem muitos
estudantes, tanto nacionais
como internacionais, in-
cluindo regiões onde se man-
têm níveis de infecção eleva-
dos», alerta o CEE, em nota à
imprensa, propondo, por isso,
e porque «não será possível
manter a densidade de ocu-
pação de salas e espaços co-
muns para evitar contágio na
comunidade», que o arranque
do novo ano lectivo contem-
ple «a participação nas activi-
dades lectivas através de
meios digitais», apesar de de-
ver continuar a haver aulas
presenciais.  «Desde Março
que as instituições de Ensino
Superior em Portugal têm

vindo a fazer importantes in-
vestimentos em termos de se-
gurança e higiene, bem como
desenvolvido inúmeras ferra-
mentas digitais que têm per-
mitido manter a qualidade do
processo educativo sem inter-
rupções», recorda o CEE, con-
siderando «particularmente
importante garantir a realiza-
ção de aulas de laboratório
com menor densidade de es-
tudantes, com componentes
práticas e experimentais de
forma a que possam acompa-
nhar a evolução científica e
tecnológica». 

O consórcio CEE propõe,
por isso, que «sejam aprovei-
tadas as boas práticas reco-
lhidas das diversas escolas e
faculdades para serem postas
em prática já neste próximo
ano lectivo». Além da FCTUC,
fazem parte do CEE a Facul-
dade de Engenharia da Uni-
versidade do Porto; o Instituto
Superior Técnico, Universi-
dade de Lisboa; a Escola de
Engenharia da Universidade
do Minho; a Universidade de
Aveiro e Faculdade de Ciên-
cias e Tecnologia, Universi-
dade Nova de Lisboa.|

Escolas de Engenharia propõem 
regresso às aulas em modelo misto

FCTUC integra consórcio


