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Nota Introdutória
O presente documento contempla as principais atividades a desenvolver no decorrer no
ano letivo de 2020/2021, articulando, por um lado, as decisões estratégicas do Instituto
Superior de Administração e Línguas (ISAL), e por outro lado, as orientações e diretivas
emanadas pelas autoridades competentes.

A sua composição está organizada nas seguintes partes:


Contextualização



Cenário I – ensino hibrido



Cenário II – ensino à distância



Cenário III – ensino presencial



Plano de contingência

1

Contextualização
No contexto da situação vivida na Região Autónoma da Madeira (RAM), bem como em
todo o território nacional, e no sentido de fazer face à infeção COVID-19, as autoridades
regionais e nacionais competentes emanaram um conjunto de orientações e diretivas
para todas as instituições de ensino superior, de forma a minimizar e criar
constrangimentos à propagação do Novo Corona Vírus – COVID 19.

O último ano letivo, 2019/2020, no contexto de pandemia mundial, foi marcado por um
processo de ajustamento, aprendizagem e superação que permitiu uma adaptação face
às condicionantes do momento. No ISAL, teve lugar um processo de auscultação em
distintos períodos temporais, tanto de docentes como discentes, contribuindo para uma
melhor adaptação do ensino à distância.

No ano letivo 2020/2021 serão lecionadas três Licenciaturas, Pós-graduações e cursos
de curta duração.

No ano letivo de 2020/2021 serão lecionadas três
Licenciaturas, Pós-graduações e cursos de curta duração

As orientações propostas procuram ser as mais adequadas à atual realidade. A
emergência de Saúde Pública de âmbito internacional suscitada pela COVID-19
determinou a adoção de um conjunto de medidas excecionais e temporárias de acordo
com as várias fases de preparação e resposta a situações epidémicas por forma a
diminuir a transmissão do vírus, prestar os cuidados de saúde adequados a todos os
doentes e proteger a Saúde Pública
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De acordo com a “Recomendação às Instituições Científicas e de Ensino Superior para a
preparação do Ano Letivo de 2020/2021” (Anexo I), a preparação do ano letivo 20202021 deve assentar em três princípios de base:


Garantir atividades presenciais



Adoção de procedimentos realistas



Estimular a inovação e a modernização pedagógica

Tendo em conta a incerteza sobre a evolução da pandemia COVID-19 recomenda-se
que:


Se institua procedimentos de vigilância continua da evolução da mesma



Atualização sistemática e continua do Plano de Contingência



Monotorização permanente do impacto da pandemia e sua evolução na
comunidade académica.

A imprevisibilidade do momento obriga a pensar em três cenários distintos:
i.

ensino presencial

ii.

ensino à distância

iii.

ensino hibrido

Entre outras medidas, o plano considera a proteção especial de todos os elementos que
se incluem nos grupos de risco definidos pelas autoridades de saúde, o estabelecimento
de horários e períodos de trabalho ajustados entre grupos de pessoas num mesmo
serviço e a limitação do número de pessoas por área.
Deve vigorar as recomendações emanadas pelas autoridades em saúde, tais como
distanciamento físico e etiqueta respiratório e utilização de máscara.
O ISAL tem plano de contingência em vigor apto a solucionar qualquer situação de crise
no seu interior.
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Audição dos Alunos – Questionário Extraordinário (junho de 2020)
O ano letivo de 2019/2020 sofreu diversas adaptações devido à pandemia, e ao fecho
da IES.

O ISAL monitorizou os efeitos da pandemia na sua comunidade académica, através da
realização de inquéritos.

A taxa de resposta foi de 34% (86 respostas de um total de 255 discentes inscritos nos
vários cursos).

Apresenta-se uma breve caraterização da amostra:
Figura 1 - Idade dos inquiridos

A maioria dos inquiridos (56%) tem a idade compreendida entre 21 e 30 anos (Figura 1).
Relativamente à Licenciatura que os discentes frequentam verifica-se que a maioria é
da Licenciatura de Turismo (Tabela 1).
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Tabela 1 - Distribuição de discentes por Licenciatura e ano curricular

1º ano

2º ano

3º ano

Total

OGH

15

4

9

28

Turismo

9

11

17

37

N.A.

16

5

21

24

31

31

86

Gestão de
empresas

Solicitou-se aos inquiridos para classificar, numa escala de 1 a 5, em que 1 representa
nada adequadas e 5 totalmente adequadas, as medidas adotadas pelo ISAL, a
plataforma utilizada para sessões síncronas e assíncronas, metodologias de ensino à
distância e metodologias e práticas dos docentes. Verificou-se que em média os
inquiridos consideraram adequadas as práticas e medidas implementadas (Figura 2).
Figura 2 - Classificação das medidas e práticas implementadas

Aos inquiridos foi solicitado para selecionarem as três principais dificuldades sentidas
na utilização da metodologia implementada. Verificou-se que 27% dos inquiridos

5

considera que gerir o tempo dedicado a aulas, trabalhos e estudo foi a maior dificuldade,
seguido da complexidade dos conteúdos (22%) e Falta de preparação adequada para
este tipo de aprendizagem (18%) (Figura 3).

Figura 3 - Principais dificuldades sentidas sentidas pelos discentes

Solicitou-se aos inquiridos para indicar o grau de satisfação, numa escala de 1 a 5, em
que 1 representava nada satisfeito e 5 totalmente satisfeito com as medidas
implementadas pelo ISAL. Em média os inquiridos mostram-se satisfeitos (4,0) com as
medidas implementadas pelo ISAL.

Numa escala de 1 a 5, em que 1 representava nada frustrado e 5 totalmente frustrado
com a situação de isolamento social, os inquiridos demonstraram um pouco
frustrados/aborrecidos com a situação experienciada (3,4).
Relativamente ao otimismo face ao futuro, os estudantes demonstraram estar um
pouco apreensivos.
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O questionário extraordinário permitiu reunir algumas informações pertinentes para
uma tomada de decisão consciente e atempada, de forma a preparar melhor o ano letivo
2020/2021.

O ISAL continuará a garantir a normalidade das
atividades letiva em prol de toda a comunidade
académica e com a segurança necessária.
Através de um processo de auscultação, verificou-se que, apesar de numa perspetiva de
melhoria contínua ser necessário aprimorar algumas questões o balanço é positivo.

O ISAL continuará a trabalhar diariamente para que nem o ISAL, nem o País suspendam
a sua existência, para isso é necessário estar preparado para viver no atual contexto da
melhor forma possível sem sacrificar saúde, e objetivos pessoais de cada um.
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Capacidade das salas de aulas
A abertura das atividades letivas terá em consideração os recursos físicos e humanos do
ISAL.

Será tida em consideração a capacidade das suas salas de aulas:

Figura 4 - Capacidade das Salas de Aula
Salas

Lugares sentados

Lugares com
distanciamento
social

1

24

12

2

34

19

3

30

15

4

21

7

6

50

23

7

35

28

8

55

9

56

10

65

11

30

12

40

32
34
15
20
12

Auditório

82

45
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Os Alunos Inscritos nas Licenciaturas
Será tida em consideração o número de alunos inscrito, os quais à data de hoje
totalizam:

Figura 5 - Alunos Inscritos – Organização e Gestão Hoteleira

Licenciatura

Ano Curricular

Discentes Inscritos

1º ano
OGH

2º ano

21

3º ano

21

Figura 6 - Alunos Inscritos – Turismo

Licenciatura

TURISMO

Ano Curricular

Discentes Inscritos

1º ano

19

2º ano

20

3º ano

31

Figura 7 - Alunos inscritos – Gestão de Empresas

Licenciatura

Ano Curricular

Discentes Inscritos

1º ano

12 (mas com mais de 20
candidatos por inscrever)

3º ano

21

GESTÃO DE EMPRESA
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Os Alunos Inscritos nas Pós-graduações
Será tida em consideração o número de alunos inscrito, os quais à data de hoje
totalizam:

Figura 8 - Alunos Inscritos – Gestão de Serviços de Saúde e Instituições Sociais

Pós-Graduação
Gestão de Serviços de Saúde
e Instituições Sociais

Discentes Inscritos
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Figura 9 - Alunos Inscritos – Gestão e Administração Publica

Pós-Graduação

Discentes Inscritos

Gestão e Administração
Publica

18

Figura 10 - Alunos inscritos – Gestão de Recursos Humanos

Pós-Graduação – a abrir

Discentes Inscritos

Gestão de Recursos Humanos
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Irá ser estudada forma de os intervalos das Pós-Graduações não coincidirem com os
intervalos das Licenciatura, evitando o contacto e garantindo afastamento social.
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Serviços Académicos
Continuaremos a privilegiar o regime de "secretaria eletrónica ou virtual" com uma
tentativa, tanto quanto possível, de desmaterialização de processos.

Biblioteca
Os alunos poderão utilizar a biblioteca do ISAL mediante solicitação previa aos serviços
académicos, por forma a garantir o distanciamento social e o cumprimento das demais
condições de saúde e higiene.

Convívio dos alunos
Os alunos poderão utilizar as instalações do ISAL para fins de estudo, reuniões e
preparação de trabalhos de grupo, mediante solicitação previa aos serviços académicos,
por forma a garantir o distanciamento social e o cumprimento das demais condições de
saúde e higiene.
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Cenário I – ensino hibrido
O modelo de funcionamento em regime híbrido pressupõe a combinação de atividades
letivas presenciais e à distância.

O ISAL considera que este será o cenário a adotar no inicio do ano letivo, sendo
adequado ao propósito de desconfinamento gradual e retorno progressivo à atividade
presencial no ensino superior.

Todas as atividades presenciais obedecerão a regras rigorosas de segurança que
permitam um distanciamento físico adequado, sendo necessário o uso de máscara,
havendo também a indicação de que sejam organizadas para decorrerem no menor
número de dias possível.

O ISAL acatou as orientações emanadas pela Direção-Geral do Ensino Superior e
Direção-Geral da Saúde, organizadas no documento “Orientações para Atividades
Letivas e Não Letivas nas Instituições Científicas e de Ensino Superior Ano Letivo 20202021” (Anexo II).

Neste regime as aulas serão dadas fisicamente, mas em sala estarão apenas 50% dos
alunos e 50% on-line.

Os intervalos das aulas serão ministrados por forma a que os alunos não se cruzem nos
intervalos.

É obrigatório o uso de máscara nas salas de aulas e nos espaços de convívio comum.

É obrigatória a medição da temperatura no momento de entrada nas instalações, bem
como o registo da entrada e da saída de pessoas.
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Condições de Segurança
As atividades letivas de avaliação presenciais são efetuadas mediante informação dos
docentes, por forma a garantir as condições de segurança, o cumprimento do
afastamento social e o cumprimento das recomendações das autoridades de saúde
competentes e as normas técnicas em vigor, nomeadamente ao nível sanitário e de
higiene, garantindo sempre condições de distanciamento social e assegurando a
utilização por todos de equipamentos de proteção individual, designadamente máscaras
de uso geral.

Horários
Prevê-se a adoção de um regime em que 50% dos alunos estarão em aulas presenciais
e 50% dos alunos em aulas à distância. Todos os discentes pertencentes a grupo de risco,
serão inseridos no ensino à distância.
Sobre as recomendações e pilares estabelecidos para o ensino à distância recomendase a leitura do próximo capítulo.

Regime de Avaliação:
Os docentes, no âmbito da sua liberdade pedagógica, e de acordo com as Fichas das
Unidades Curriculares adaptadas ao presente semestre, podem efetuar as avaliações
quer de forma não presencial, quer de forma presencial.

13

Cenário II – ensino à distância
Meios tecnológicos de suporte
O presente plano contempla a utilização das seguintes tecnologias:

•

Plataformas de ensino a distância;

•

Plataformas de videoconferência;

•

Sincronização de arquivos;

•

Correio eletrónico;

•

Telefone e SMS;

•

WhatsApp.

Plataforma Zoom
O Instituto Superior de Administração e Línguas, em virtude do bom funcionamento do
último ano letivo, optou por constituir uma sala de aulas virtual para cada unidade
curricular.
Cada docente, coloca as tarefas e informações completares nessa plataforma.
Os docentes devem tirar partido dos recursos existentes, selecionando-os com base em
critérios como: fiabilidade, credibilidade, usabilidade, qualidade e disponibilidade.

Na plataforma, o docente deverá então indicar qual a atividade a realizar, a partir dos
recursos online da bibliografia recomendada, ou criando novos recursos, devendo criar
um fórum de discussão para dúvidas, ou para a apresentação de trabalhos.

A plataforma de eleição: o ZOOM.
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Aulas Síncronas
As aulas síncronas serão realizadas pelo docente para todos os discentes da turma do
docente. O convite (link) para as aulas síncronas é colocado previamente à realização
das mesmas, pelo docente da unidade curricular, no stream da sala de aula. Dada a
facilidade e a qualidade de som e imagem, e parecer dos discentes, o ISAL implementou
o uso da plataforma Zoom. As aulas síncronas têm por fim orientar os discentes para o
trabalho assíncrono e para o docente manter ligação com os seus alunos.

No uso de qualquer um destes meios de comunicação síncrona ou assíncrona é muito
importante respeitar os princípios do Regulamento Geral da Proteção de Dados (RGPD)
e a Política de Proteção e Privacidade dos Dados do ISAL.

Apoio Técnico
O apoio técnico será assegurado pelo Salomão Faria, quer na resolução de problemas,
quer no esclarecimento de dúvidas, quer ainda na pesquisa/elaboração e
disponibilização de tutoriais para os utilizadores.
Contactos
Continua-se a privilegiar o contacto entre comunidade académica e o ISAL por telefone
(291705705) ou mail (isal@isal.pt).
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Orientações para Docentes

É definido um plano de aulas síncronas que complementa o trabalho assíncrono no
ZOOM. O docente deve agendar a aula na plataforma ZOOM.
Para além do trabalho síncrono, o docente pode propor aos seus alunos a realização de
tarefas ou atividades na sala de aula da turma, com tempos definidos para cada
atividade e evitando pedir a impressão de documentos aos alunos.
Durante a aula síncrona o professor deve definir aos alunos os trabalhos a realizar e
definir o modo e o prazo de entrega.
Os professores deverão estar disponíveis no ZOOM para apoiar o trabalho autónomo
dos alunos e responder às dúvidas que existam.
Os docentes poderão efetuar aulas assíncronas, para resolução de tarefas propostas
pelos docentes.

Horários
As aulas síncronas - em chat ou videoconferência pela plataforma escolhida serão
ministradas nos mesmos horários definidos para as aulas presenciais.

Registo de Sumários e de assiduidade
Os professores lançam os sumários na plataforma Netpa, nos mesmos termos que o
fazem nas aulas presenciais.

Orientações para os discentes
Foram criadas Regras de boas praticas do Ensino à Distância de caráter obrigatório:

1.

Nas aulas síncronas, o aluno obrigatoriamente deve ter a sua Câmara ligada, por

forma a permitir que o docente e os demais participantes o passam visualizar,
permitindo o “contacto” social ainda que virtual, e permitindo uma melhor interação
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letiva. Não serão considerados como presentes os alunos que não tenham as câmaras
ligada, tendo o docente a liberdade de o excluir das sessões síncronas.

2.

O docente, no âmbito da sua liberdade pedagógica, define as atividades a serem

executadas em aula ou fora dela, e o modo e tempo de entrega dos trabalhos. Os alunos,
que queira obter avaliação continua, deve cumprir as tarefas propostas pelos docentes,
bem como satisfazer os elementos de avaliação.

3.

É proibida, exceto se o docente a autorizar expressamente, a gravação e/ou

tirada de fotografias de aulas/reuniões em direto por qualquer membro da comunidade
educativa. É aceitável a gravação de aulas assíncronas pelo docente, caso as queira
partilhar como recurso para os discentes nas plataformas de aprendizagem.

4.

Os discentes devem seguir as indicações dos professores no que se refere à

utilização dos meios tecnológicos e plataformas em uso;

Para o sucesso do Plano de Ensino à Distância é
fundamental a adesão e cooperação dos discentes.

5.

Os alunos devem ser participativos de uma forma responsável e produtiva, quer

nas sessões com a turma e os professores, quer nos trabalhos de grupo. Não esquecer
que o silêncio do aluno pode ser entendido sob diferentes perspetivas: dificuldade de
compreensão dos materiais propostos, dificuldade técnica, timidez, mas também pode
ser entendido como desinteresse na disciplina. Por isso, é importante a participação ou
comunicação do docente do motivo do seu silencio.

6.

O aluno deve ter cuidado com a linguagem, quer nas aulas síncronas, quer ao

escrever uma mensagem via e‐mail ou na plataforma. O aluno deve sempre avaliar
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quem é o destinatário da sua mensagem/comunicação e adequar o texto e a linguagem
às suas características, considerando sua função e o tipo de relação que tem como ele.

7.

Os fóruns de discussão criados pelos docentes são um ambiente de comunicação

coletiva e os seus principais objetivos são gerar discussões sobre um determinado tema
e aprender de forma colaborativa. Trata‐se de um ambiente coletivo que pode ser usado
para reflexões do grupo sobre um determinado tema, criando uma comunidade virtual
de aprendizagem onde os estudantes colaboram uns com os outros na construção de
conhecimentos sobre um determinado tema. Assim, é obrigatória a participação nos
fóruns de discussão.

8.

Os alunos podem tirar as suas dúvidas por todas as formas definidas pelos

docentes. A comunicação tem que existir.

9.

A violação das regras ora impostas constitui uma violação disciplinar.
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Cenário III – ensino presencial
Corresponde à prática pedagógica regular, na qual se assegura o normal funcionamento
de aulas teóricas e aulas práticas em modelo presencial.
O ISAL acatou as orientações emanadas pela Direção-Geral do Ensino Superior e
Direção-Geral da Saúde, organizadas no documento “Orientações para Atividades
Letivas e Não Letivas nas Instituições Científicas e de Ensino Superior Ano Letivo 20202021” (Anexo II).
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Plano De Contingência
O plano de contingência elaborado pelo ISAL teve por base a primeira versão (março de
2020), no qual se procedeu a uma atualização da informação.

Este plano mantém a sua vigência, encontrando-se em vigor.
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Conclusões
O correto funcionamento do ano letivo de 2020/2021 de ter em conta as seguintes
constrições:


a evolução da situação pandémica associada à COVID-19



as recomendações das autoridades de saúde pública



as orientações do Ministério do Ensino Superior

Pelo que o plano de atividades para o ano 2020/2021 é reajustável de acordo com a
evolução da pandemia, social e económica de Portugal e da Região Autónoma da
Madeira. O plano é adaptável às necessidades dos docentes e discentes, podendo ser
revisto a qualquer momento.

O plano ora estabelecido segue as orientações e regulamentações emanadas pela
Direção-Geral de Ensino Superior e Direção-Geral de Saúde e irá ser reavaliado
quinzenalmente.

O presente plano descreve e estabelece os princípios pelos quais o ISAL se rege supondo
três cenários diferentes. Esta Orientação pode ser atualizada a qualquer momento,
tendo em conta a evolução do quadro epidemiológico da COVID-19, sendo, assim, o
presente plano de aplicação dinâmica e mutável com as novas informações e
conhecimentos.

As situações não previstas neste plano devem ser avaliadas caso a caso.

Funchal, 1 de Outubro de 2020

A Direção

_______________________
Sancha de Campanella
Vice Diretora Geral
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