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EM DESTAQUE

RECURSOS E SERVIÇOS

FERRAMENTAS DIGITAIS

CONSULTE AINDA

SOBRE O COVID-19

Início das atividades letivas em 
modo virtual

CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO

Aceda on-line aos recursos eletrónicos nos 

repositórios do CD em http://cd.ispa.pt

LIVRARIA ISPA

Consulte o horário de funcionamento da 

livraria ou se preferir a loja virtual

SERVIÇOS ACADÉMICOS

através dos canais digitais

(balcão virtual) ou sa@ispa.pt

eCampus (acesso a conteúdos pedagógicos 

e recursos educativos)

BBB & Zoom streaming e vídeo-aulas 

(brev. disponivel)

Consulte regularmente o seu email 

institucional e a informação 

disponibilizada em www.ispa.pt e 

na intranet ISPADigital

» Info e agenda académica

» Regulamentos

» Questões Frequentes

» Informação em permanência aqui

» Plano de Contingência ISPA

» Orientações de Saúde Pública

Caros Estudantes

Esperamos que todos se encontrem bem!

Perante a pandemia da Covid-19 vimos reforçar 
algumas informações:

1. As aulas presenciais encontram-se suspensas, 
até ao dia 9 de abril, inclusive. Esta suspensão 
poderá prolongar-se dependendo do evoluir da 
situação, e a informação sobre o regime de aulas 
após 9 de Abril será comunicada oportunamente.

2. As aulas de seminário de estágio e dissertação 
do 5º ano do MIP e 2º ano dos 2º Ciclos, terão 
inicio amanhã (terça-feira, dia 17 de março), a 
partir das 18:30 (em formato de ensino à distância).

3. A partir de dia 23 de março serão retomadas 
todas as aulas, em formato ensino à distância. Este 
formato de aulas irá manter-se enquanto vigorar a 
suspensão da atividade letiva presencial. As aulas 
decorrerão nos horários previstos.

4. Até lá, poderá sempre contactar remotamente os 
docentes utilizando os instrumentos disponíveis (e-
mail, e-campus, etc).

Muito em breve, irão receber informações 
complementares sobre a forma e metodologia de 
substituição do ensino presencial pelo ensino à 
distância.

Apelamos à vossa compreensão e resiliência, para 
juntos superarmos o desafio que esta pandemia 
coloca ao funcionamento da atividade letiva.
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