
 
 
A Universidade do Minho irá iniciar o ano letivo 2020/2021 num cenário de “normalidade condicionada”, combinando 
atividades presenciais e não presenciais, em horários diferenciados para diferentes anos e/ou cursos e implementando 
restrições na lotação de espaços. 
Porém, a ameaça subjacente à pandemia provocada pela COVID-l19 permanece. Por isso, é fundamental que a comunidade 
universitária, agindo com maturidade e responsabilidade, assuma um compromisso com a prevenção da COVID-19, uma vez 
que a contenção da doença, a proteção dos cidadãos mais vulneráveis e a continuidade da prestação de serviços aos nossos 
estudantes depende, em grande medida, de todos e cada um de nós. 
Em momentos como este, todos temos dúvidas e perguntas a fazer. Alguns de nós têm responsabilidades acrescidas e 
perguntas ainda mais pertinentes. Para que os Diretores de Curso contribuam efetivamente para que universidade assegure 
os compromissos assumidos com os seus estudantes e sejam agentes de saúde pública junto dos estudantes e dos docentes 
do seu curso, que comportamentos devem ser adotados? É o que a seguir se responde. 
 
 

Que cuidados de distanciamento devo ter e promover? 

Devo promover o distanciamento físico, nomeadamente, na entrada e saída de aulas e reuniões, fomentado a interiorização 
de regras de circulação nas salas e fora delas, bem como evitar locais muito frequentados e fechados, sem absoluta 
necessidade. Devo ainda evitar e fazer com que sejam evitados os comportamentos com contacto físico. 
 

Devo estar mais atento ao meu estado de saúde? 

Sim. Devo efetuar a automonitorização diária de sinais e sintomas, medindo a temperatura de manhã e à noite e prestando 
atenção à ocorrência de sintomas compatíveis com a COVID-19, como por exemplo: tosse, febre (temperatura igual ou 
superior a 38ºC), dificuldade respiratória, dores de cabeça, perda de olfato, cansaço, entre outros. 
 

O que devo fazer se tiver sintomas compatíveis com a COVID-19? 

Se eu ou alguma das pessoas com quem vivo apresentar sintomas compatíveis com a COVID-19 não posso ir à Universidade. 
Nessa situação devo contactar a Linha SNS24 (808 24 24 24) ou o Centro de Medicina Digital P5 (253 144 420), proceder 
de acordo com as indicações fornecidas pelos profissionais de saúde, e informar o Presidente da UO e o Presidente do 
Conselho Pedagógico, solicitando a este que acompanhe temporariamente o curso de que sou diretor. 
 

O que devo fazer se tiver tido contacto com um caso suspeito de COVID-19? 

Se tiver tido contacto com um caso suspeito poderei ir à Universidade enquanto me mantiver assintomático. Contudo, como 
medida de precaução, deverei proceder à vigilância ativa e diária de sinais e sintomas durante 14 dias, contados a partir da 
data da última exposição a esse caso suspeito. Devo continuar a exercer normalmente as funções de Diretor de Curso. 
 

O que devo fazer se tiver tido contacto com um caso confirmado de COVID-19? 

Se o contacto for considerado de alto risco, pelas autoridades de saúde, não poderei ir à Universidade até ter autorização 
para tal e devo proceder conforme as indicações recebidas daquelas autoridades; posso continuar a exercer as funções de 
Diretor de Curso, a distância. Se o contacto for considerado de baixo risco poderei ir à Universidade e exercer as funções de 
Diretor de Curso presencialmente, enquanto me mantiver assintomático. Por precaução, deverei proceder à vigilância ativa 
e diária de sinais e sintomas durante 14 dias, contados a partir da data da última exposição a esse caso confirmado. 
São contactos de baixo risco de exposição: contacto esporádico com um caso de COVID-19; contacto frente a frente em 
ambiente aberto, a uma distância inferior a 2 metros, durante menos de 15 minutos; contacto em ambiente fechado, a uma 
distância superior a 2 metros ou durante menos de 15 minutos; contacto protegido, ou seja, com utilização correta de 
máscara, ainda que em ambiente fechado, independentemente da duração. 
 

O que devo fazer se tiver sintomas da COVID-19 quando estiver na Universidade? 

Se sentir sintomas da COVID-19, quando estiver na Universidade, deverei iniciar os procedimentos estabelecidos no plano 
de contingência (www.uminho.pt/PT/viver/COVID-19/), informando, preferencialmente por via telefónica, o Presidente da 
UO e o Presidente do Conselho Pedagógico.  
 

O que devo fazer se me informarem que um estudante ou docente do “meu” curso manifesta, na UMinho, sintomas da 
COVID-19? 

Devo iniciar os procedimentos estabelecidos no plano de contingência (www.uminho.pt/PT/viver/COVID-19/). Para o efeito 
deverei informar, preferencialmente por via telefónica, o Presidente da UO e o Presidente do Conselho Pedagógico. Devo agir 
em conformidade com as orientações que a Universidade do Minho receba das autoridades de saúde, nomeadamente no 
que respeita à continuidade, ou não, das aulas presenciais. 
 

Como é que um estudante do meu “curso” deve justificar as faltas? 
As faltas são justificadas com base em documento emitido pela Autoridade de Saúde competente, que passará uma 
declaração atestando a necessidade deste afastamento social ou um Certificado de Incapacidade Temporária, conforme se 
trate de quarentena ou isolamento ou de o estudante tiver COVID-19. O documento será submetido pelo estudante do Portal 

PORQUE OS DIRETORES DE CURSO SÃO ESPECIALMENTE IMPORTANTES EM TEMPOS DE COVID-19...  



Académico e remetido à UO, de acordo com o previsto no RAUNM. Devo assegurar-me que os docentes do curso têm 
conhecimento da situação e agem em conformidade. 
 

O que devo fazer se me informarem que um estudante do “meu” curso está em quarentena ou isolamento?  

Se o estudante confinado não tiver tido contacto com outros estudantes ou docentes do curso ou se o contacto tiver sido de 
baixo risco, devo garantir que as atividades letivas continuam a decorrer com normalidade. Devo informar os docentes, não 
só para que, após a receção da declaração médica, as faltas dadas pelo estudante, às aulas presenciais, sejam relevadas, 
mas também para que, a distância, lhe procurem dar o máximo apoio. Devo ainda assegurar-me que outro estudante (ex.: o 
delegado ou subdelegado) é mobilizado para, a distância, manter o colega a par do que vai sendo lecionado.  
Se tiver havido contacto de alto risco, devo agir em conformidade com as orientações que a Universidade do Minho receba 
das autoridades de saúde, nomeadamente no que respeita à continuidade, ou não, das aulas presenciais no ano/curso.  
 

O que devo fazer se me informarem que um docente do “meu” curso está em quarentena ou isolamento?  

Se o docente confinado não tiver tido contacto com outros docentes ou estudantes do curso ou se o contacto for de baixo 
risco, devo informar os estudantes e garantir que: as atividades letivas das outras UC continuam a decorrer com normalidade; 
as aulas da UC lecionada pelo professor confinado passam a ocorrer a distância, devendo os estudantes participar nas 
mesmas a partir de casa. No entanto, se isto não for possível pelo facto de a(s) aula(s) da UC em causa ser(em) consecutiva(s) 
com outras aulas presenciais, devo garantir que o delegado ou o subdelegado facilita a ligação entre o professor e a sala de 
aula, usando, por exemplo, a Blackboard ou outra plataforma ligada ao projetor multimédia, a fim de permitir a participação 
dos alunos na aula. Em alternativa, devo encontrar outro horário para a aula a distância. 
Se tiver havido contacto de alto risco, devo agir em conformidade com as orientações que a Universidade do Minho receba 
das autoridades de saúde, nomeadamente no que respeita à continuidade, ou não, das aulas presenciais.  
 

O que fazer se um estudante de um ano do “meu” curso ou um docente tiver tido um contacto de baixo risco?  

Devo informar o docente ou o estudante que deve manter as atividades, nomeadamente as presenciais, enquanto estiver 
assintomático. Deve informar e solicitar a todos os docentes e estudantes do ano em causa que façam a automonitorização. 
 

O que fazer se um estudante ou docente de um ano do “meu” curso tiver tido um contacto de alto risco?  

Devo informar os docentes e discentes que estiveram em contacto próximo com o estudante, preferencialmente por telefone, 
para que façam auto monitorização e agir em conformidade com as orientações que a UMinho receba das autoridades de 
saúde, nomeadamente no que respeita à continuidade, ou não, das aulas presenciais. Se estas não puderem continuar, devo 
informar docentes e estudantes de que devem mudar de imediato para o regime a distância. 
O secretário da UO deverá introduzir o pedido de higienização urgente da sala na plataforma da intranet dedicada à Gestão 
de Infraestruturas dos Campi – ‘Pedidos de Manutenção (Supervisores) | Especialidade: Limpeza’ e informar a Unidade de 
Serviços de Gestão dos Campi e Infraestruturas (gqssas@usgci.uminho.pt). 
 

Como Diretor de Curso, que cuidados acrescidos devo ter com os estudantes em tempos de pandemia? 

Devo acompanhar os estudantes e os docentes, falando regularmente com eles e realizando breves reuniões extraordinárias 
da Comissão de Curso, mesmo que estas ocorram a distância. Devo ter atenção especial a eventuais casos de depressão ou 
de necessidade não declarada, a fim de tentar encontrar apoio para os mesmos. Devo identificar estudantes que, 
voluntariamente, se responsabilizem por ajudar colegas ou docentes confinados em assuntos das aulas ou sua transmissão.  
 

Que contactos devo ter sempre comigo por poder precisar deles a qualquer hora? 

Devo ter contactos, que funcionem rápida e eficazmente, de estudantes, docentes, Presidência e Secretário da UO. 
 

Como deve processar-se a entrada e saída das salas de reuniões da Comissão de Curso? 

Devo dirigir-me ao meu lugar e fazer com que os estudantes ou docentes, que ainda não estejam na sala, se dirijam ao seu 
lugar, evitando tocar em superfícies e objetos desnecessários. Devo zelar para que a entrada e a saída da sala sejam 
ordenadas, para que se mantenha a distância aconselhável. 
 

Que cuidados devo ter durante uma reunião da Comissão de Curso? 

Devo zelar para que as portas da sala estejam abertas durante a reunião e para que os membros da Comissão de Curso 
ocupem os lugares que estão assinalados, não permitindo deslocar ou mudar a orientação das mesas e das cadeiras. 
Devo manter a máscara, sempre bem colocada, cobrindo o nariz e a boca. Não posso retirar nem permitir que os membros 
da Comissão de Curso retirem a máscara para falar, para não colocar em causa a eficácia da proteção. Devo seguir e fazer 
seguir as normas de etiqueta respiratória.  
 

O que devo fazer depois de sair da sala da reunião da Comissão de Curso? 

Devo lavar e promover a lavagem ou desinfeção das mãos, bem como o seguimento dos percursos estabelecidos e o respeito 
pelo distanciamento físico recomendado.  
 

Devo instalar e recomendar aos estudantes a instalação da aplicação STAYAWAY COVID? 

Sim. A aplicação é gratuita e permite, de forma simples e segura, estar informado sobre exposições de risco à doença, 
através da monitorização dos contactos recentes, sem aceder à identidade ou aos dados pessoais de quem a instala. 

Eu sou agente de saúde pública!  Vamos vencer a COVID-19! 


