
 

 

NOTA INFORMATIVA CONJUNTA FCHS.D.CP.02/2020 

DA DIREÇÃO E DO CONSELHO PEDAGÓGICO 

 

Acesso aos recursos informáticos e de rede nas instalações da Faculdade de 

Ciências Humanas e Sociais, para fins de atividade letiva e de avaliação 

(frequências ou exames) 

Considerando o estipulado no Despacho RT.48/2020 – Atividade Letiva até final 

do ano escolar 2019/2020; o “Plano da Universidade do Algarve para 

levantamento progressivo das medidas de contenção motivadas pela pandemia 

COVID-19” e o apoio aos alunos que não dispõem de meios de suporte 

tecnológico para a concretização das atividades letivas à distância previsto no 

Despacho RT.41/2020, o acesso aos recursos informáticos e de rede nas 

instalações da Faculdade de Ciências Humanas e Sociais, para fins de atividade 

letiva e de avaliação (frequências ou exames) é regulado pelo seguinte: 

1. Para o acesso e permanência nas instalações da FCHS, os alunos devem: 

utilizar de equipamento de proteção individual; manter a distância de segurança 

recomendada; proceder à higienização das mãos, à entrada e saída do edifício da 

Faculdade. 

2. A utilização dos espaços (salas) está sujeita a marcação prévia, através do 

Conselho Pedagógico (cpfchs@ualg.pt) ou da Secretaria (telefone 289 800914), 

para garantia do limite do número de pessoas no mesmo espaço (sala). 

3. Por razões de segurança, limpeza e higienização, sempre que possível os 

alunos devem utilizar os dispositivos pessoais. Caso o aluno tenha portátil, com 

webcam e microfone incorporados, deverá, preferencialmente, utilizar esse 

equipamento. Caso não tenha portátil, mas tenha smartphone, deverá ligar o 

telemóvel à Eduroam (wifi UAlg) e usar a câmara e microfone do telemóvel para 

participar na aula síncrona. 

4. Caso o aluno tenha telemóvel, mas devido à sua dimensão, poder de 

cálculo, etc., ou devido ao trabalho pedido pelo docente necessite de usar um 

computador (e não tenha portátil pessoal), pode usar os computadores da 

UAlg/FCHS. Para tal, deverá proceder da seguinte forma: entrar na mesma sessão 

síncrona com (i) o telemóvel (pessoal) e com (ii) o computador da UAlg/FCHS (os 

dois ao mesmo tempo). Através do computador assiste à aula: Powerpoints, 

PDFs, TEAMS, Zoom; pelo telemóvel participa na aula com voz e/ou imagem. 



 

 

5. O aluno poderá, sempre que não disponha de smartphone, colocar as 

questões via "chat"/"bate papo", através do recurso aos computadores da 

UAlg/FCHS. 

6. Por motivos de higiene e segurança, sempre que seja necessário o uso de 

auriculares, o aluno deve utilizar auriculares pessoais, por exemplo os que 

habitualmente utiliza no seu telemóvel. 

7. As situações ou necessidades não previstas neste despacho conjunto, 

serão analisadas caso a caso pelos respetivos órgãos. 

 

 

Gambelas, 12 de maio de 2020 

 

 

O Diretor da FCHS, 

 

 

 

Prof. Doutor Nuno Bicho 

 

 

O Presidente do Conselho Pedagógico da FCHS, 

 

 

 

Prof. Doutor Luís Sérgio Vieira 
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