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Continuação da Informação nº 06/2020

Em função do atual cenário relacionado com o covid-19, e após consulta do Conselho Pedagógico e
do Conselho Técnico-Científico do IPAM Lisboa, decidiu-se que:
- O semestre de mobilidade obrigatória na Licenciatura Global em Marketing decorrerá no segundo
semestre do ano letivo 2020/2021 e não no primeiro semestre como estava estipulado inicialmente;
- O 5º Semestre deste curso decorrerá no 2º semestre do calendário académicos e escolar e o 6º
semestre decorrerá no 1º semestre do mesmo calendário académico e escolar.
Os estudantes que se inserem neste processo de mobilidade no ano letivo 2020/2021, e que têm
Unidades Curriculares em atraso referentes ao 2º e ao 4º semestre deste Curso, poderão realizar o
seu processo de avaliação de acordo com as seguintes linhas de orientação:
1- Podem realizar avaliação periódica e/ou avaliação final (época normal, época de recurso e
época especial);
2- Os processos de avaliação decorrerão a distância durante o período em que os estudantes
estarão em processo de mobilidade fora de Portugal;
3- O processo pedagógico decorrerá com base na disponibilização de conteúdos e em processos de acompanhamento e tutoria a distância por parte dos docentes.
Esta decisão prende-se com os riscos de contágio associados à propagação do Covid-19 a nível mundial e com os princípios do IPAM Lisboa, no sentido da colação da saúde e da vida dos seus estudantes, docentes e staff no topo das suas prioridades, mantendo obviamente as condições pedagógicas
que permitam o sucesso académico de todos os intervenientes.

O presente despacho vigora a partir da sua data de assinatura, sendo publicado na íntegra no site
da instituição e no campus virtual.

Lisboa, 13 de Maio de 2020

Professor Doutor Pedro Mendes
[Diretor do IPAM Lisboa]
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