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Continuação da Informação nº 1a/2021

No âmbito do Despacho nº 1/2021 de 22 de janeiro de 2021 e das novas diretrizes decretas pelo
Governo passados 15 dias após a publicação deste Despacho, onde consta:

1. Ensino e outras atividades letivas:
1.1. Em conformidade com a informação decretada pelo governo, que coloca as comunidades escolares
em confinamento durante um período de 15 dias a partir da data do presente despacho, e que confere às instituições de ensino superior a autonomia para determinarem o seu regime de funcionamento durante este período, a Direção do IPAM Lisboa determina que as atividades de ensino e
aprendizagem sejam realizadas a distância, e em concordância com o calendário académico aprovado.

Passa a constar o seguinte texto:

1. Ensino e outras atividades letivas:
1.1. Em conformidade com a informação decretada pelo Governo, que coloca as comunidades escolares
em confinamento enquanto a situação epidemiológica se mantiver, e que confere às instituições de
ensino superior a autonomia para determinarem o seu regime de funcionamento durante este período, a Direção do IPAM Lisboa determina que as atividades de ensino e aprendizagem sejam realizadas a distância e em concordância com o calendário académico aprovado.

Todo o restante conteúdo se mantém inalterado e esta atualização entra em vigor a partir da data da sua
assinatura, sendo publicada no site da instituição.

Lisboa, 10 de fevereiro de 2021

Profª Doutora Marta Bicho

Prof. Doutor Luís Schwab

Prof. Doutor Nuno Farinha

[Diretora do IPAM Lisboa]

[Pres. do Conselho Pedagógico]

[Pres. do Conselho Técnico-Científico]
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