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Despacho 
RT-95/2021 

 

 Considerando o teor da Recomendação às instituições científicas e de ensino superior no contexto 
das medidas extraordinárias do estado de calamidade, emitida pelo Gabinete do Ministro da Ciência, 
Tecnologia e Ensino Superior, em 25 de novembro de 2021, no sentido de garantir a continuidade 
das atividades letivas e de I&D nessas instituições nos mesmos termos em que têm vindo a ocorrer, 
excetuando no período de 2 a 9 de janeiro de 2022; 

Considerando que o Decreto-Lei nº 104/2021, de 27 de novembro, prevê que entre 2 e 9 de janeiro 
de 2022 ficam suspensas em regime presencial as atividades letivas e não letivas presenciais das 
instituições de ensino superior, sem prejuízo das épocas de avaliação em curso; 

Ao abrigo das competências que me são conferidas pela Lei e em especial pelo artigo 37.º, n.º 1, 
alínea x), dos Estatutos da Universidade do Minho, homologados pelo Despacho Normativo n.º 
15/2021, publicado no Diário da República, 2.ª série, de 16 de junho, determino: 

1. No período de 3 a 8 de janeiro de 2022, as atividades letivas serão realizadas em regime de 
ensino à distância, com exceção do previsto no número seguinte; 

2. As aulas práticas laboratoriais ou aulas de campo que têm obrigatoriamente de ser realizadas 
em regime presencial devem ser reagendadas para momento posterior ao período de 3 a 8 
de janeiro, não havendo lugar a alteração do calendário escolar; 

3. As atividades de avaliação previstas no período de 3 a 8 de janeiro não sofrem qualquer 
alteração, mantendo-se a realização das mesmas em regime presencial; 

4. No período de 3 a 8 de janeiro de 2022, as atividades curriculares de estágio, incluindo os 
estágios clínicos, serão realizadas em regime presencial, sempre que possível, no quadro da 
colaboração com as instituições de acolhimento; 

O Curso de Preparação de Maiores de 23 anos para Acesso ao Ensino Superior terá o seu início 
adiado para o dia 10 janeiro 2022 em regime presencial, sendo, por esta via, alterado o Calendário 
definido no despacho RT/C-153/2021. 

 

 

O Reitor da Universidade do Minho, 
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