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1. Enquadramento 

Este documento surge na sequência do despacho 64/20 do Presidente do IPCB, e 

complementa a Plano de Funcionamento para o ano 2020/2021, apresentando a 

listagem concreta das atividades letivas (componente das unidades curriculares) que 

funcionarão em regime misto (presencial e à distância) indicando o nome da unidade 

curricular, ano curricular e nome do Ciclo de Estudos, bem como a metodologia 

inerente à rotatividade dos estudantes em contexto presencial. 

Todas as unidades curriculares que não estão identificadas neste documento 

funcionam em regime presencial normal. 

2. Unidades curriculares a funcionar em regime misto 

As aulas das Unidades Curriculares em que a dimensão da turma seja superior à 

capacidade da sala, adaptada em função das recomendações do MCTES e DGS, e 

afixada na porta da sala, funcionam em regime presencial misto. Até ao número de 

estudantes correspondente à capacidade da sala, os estudantes assistem à aula de 

forma presencial, os restantes estudantes assistem online a essa mesma aula. 

2.1. Metodologia de rotatividade dos estudantes em contexto presencial. 

A troca dos estudantes entre os regimes presencial/online deve ser efetuada 

semanalmente de forma a garantir que todos os estudantes participam com 

regularidade nas aulas presenciais.  

Os estudantes que se incluam em grupos de risco podem manter-se no grupo com 

ensino à distância. 

Inicialmente cada turma será dividida em dois grupos. O primeiro grupo frequenta as 

aulas presenciais nas semanas ímpares. O segundo grupo frequentará as aulas de forma 

presencial nas semanas pares. 

A cada duas semanas, considerando a assiduidade verificada, será revista a lista de 

estudantes que devem frequentar as aulas presenciais. 
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2.2. Lista das Unidades Curriculares a funcionar em regime misto 

As tabelas seguintes indicam quais os estudantes que devem frequentar as aulas online 

ou presenciais a cada semana em cada unidade curricular. A indicação das semanas 

ímpares, ou pares, corresponde ao número da semana no calendário escolar (por 

exemplo: semanas ímpares: 1ª semana, 3ª semana, 5ª semana, etc.). 

O número de cada semana está indicado no calendário Escolar da ESTCB. 

 

Em algumas unidades curriculares foi definida uma lista específica de estudantes que 

devem frequentar as aulas em modo presencial em cada semana. Nestes casos, a lista 

é divulgada no moodle, na área da disciplina. Esses casos estão identificados nas 

tabelas com o texto “Ver Moodle da UC”, ou seja, a lista dos estudantes que devem 

frequentar a aula na modalidade presencial ou online para essa unidade curricular 

pode ser consultada no Moodle. 

 

LICENCIATURA EM ENGENHARIA CIVIL 

 

LICENCIATURA EM ENGENHARIA DAS ENERGIAS RENOVÁVEIS 

 

LICENCIATURA EM ENGENHARIA ELETROTÉCNICA E TELECOMUNICAÇÕES 
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LICENCIATURA EM ENGENHARIA INDUSTRIAL 

 

LICENCIATURA EM ENGENHARIA INFORMÁTICA 
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LICENCIATURA EM TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E MULTIMÉDIA 

 

CTESP EM AUTOMAÇÃO E GESTÃO INDUSTRIAL 
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CTESP EM INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELECOMUNICAÇÕES 

Ano  Unidade Curricular Componente Turmas Semanas 
ímpares 

Semanas 
pares 

2º Redes de Computadores TP 1 
Estudantes com 

nomes 
começados pelas 

letras A-M 

Estudantes com 
nomes 

começados pelas 
letras N-Z 

 

CTESP EM REDES E SISTEMAS INFORMÁTICOS 

Ano  Unidade Curricular Componente Turmas Semanas 
ímpares 

Semanas 
pares 

1º Algoritmos e Programação TP 1 
Estudantes com 

nomes 
começados pelas 

letras A-J 

Estudantes com 
nomes 

começados pelas 
letras K-Z 

 

CTESP EM TECNOLOGIAS E PROGRAMAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO 

Ano  Unidade Curricular Componente Turmas Semanas 
ímpares 

Semanas 
pares 

1º Algoritmia e Programação TP 1   

1º Arquitetura de Sistemas 
Computacionais 

TP 1   

1º Gestão de Projectos TP 1   

1º Design de Interfaces TP 1 
Estudantes com 

nomes 
começados pelas 

letras  A-J 

Estudantes com 
nomes 

começados pelas 
letras  K-Z 

 

2.3. Salas disponíveis para assistência online às aulas 

Estão disponíveis salas para que os estudantes possam usar no caso de terem de assistir 

às aulas online. 

− A8 (Sala sem computadores): disponível de segunda a sexta-feira. 
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− Sala B1 (Sala com computadores): disponível segunda-feira todo o dia e terça-

feira após as 13h30m. 

− Sala B2 (Sala com computadores): disponível quarta-feira todo o dia. 

− Sala D8 (Sala com computadores): disponível terça-feira após as 13h30m, 

quinta-feira das 8h30m às 13h00m e sexta-feira das 8h30m às 13h30m. 

3. Atualização do documento 

O conteúdo deste documento será atualizado, em função do decorrer das aulas e das 

situações verificadas, podendo a lista das UC a funcionar em regime misto ser alterada. 


