


PREVIAMENTE O ESTUDANTE DEVE… 
A distribuição dos estudantes pelas salas foi divulgada com antecedência pelos meios habituais. De 
notar que em algumas situações, a mesma turma poderá estar dividida por duas ou mais salas.

Consoante a sala, os estudantes terão de respeitar um circuito de acesso diferente, que devem 
verificar previamente.

Existirão 4 entradas diferentes que darão acesso a diferentes zonas do edifício:

Entrada 1 Entrada pelo Beco do Maquinez (esplanada)

Entrada 2 Entrada principal do ISPA

Entrada 3 Entrada exterior do ISPA, nº 60

Entrada 4 Entrada exterior do Ginásio do ISPA





NO DIA DA AVALIAÇÃO

• Regras gerais:
• O uso de máscara em todo o edifício, higienização regular das mãos, a 

manutenção do distanciamento adequado e o cumprimento das regras de 
entrada/saída são procedimentos obrigatórios.

• Será realizada a medição de temperatura na entrada das instalações. 

• Acesso às salas
• Deverá dirigir-se à sala designada seguindo exclusivamente os circuitos de 

circulação indicados (Nota: os estudantes não poderão realizar a prova numa 
sala que não a indicada).

• Deverá comparecer 20 min antes da hora marcada para o início da avaliação



DURANTE A AVALIAÇÃO
• Cabe aos docentes vigilantes indicar o lugar em que cada estudante deverá 

sentar-se. 

• Os estudantes deverão levar para o seu lugar o documento de 
identificação com foto atual, o qual deverão apresentar aquando da 
entrega final do seu exame.

• Durante a realização das avaliações, os estudantes não poderão ter junto 
de si quaisquer documentos, sistemas de comunicação móvel e aparelhos 
eletrónicos ligados (computadores portáteis, aparelhos de vídeo ou áudio, 
incluindo telemóveis, etc.). Excetuam-se o documento de identificação 
pessoal e o material e/ou equipamento expressa e previamente indicado 
pelo responsável da unidade curricular.



DURANTE A AVALIAÇÃO

• Durante cada prova, não poderá haver esclarecimento de dúvidas individual.

• Os estudantes não estão autorizados a sair da sala exceto se tiverem desistido da 
prova ou dado a mesma por terminada (nunca podendo ausentar-se antes dos 
20’ a contar do seu início).

• Nos termos do artigo 28.º do regulamento de funcionamento dos cursos (RG 
039), aos professores vigilantes compete suspender, imediatamente, as provas 
dos estudantes e de eventuais cúmplices que, no decurso da sua realização 
presencial, cometam ou tentem cometer, inequivocamente, qualquer fraude. 
Essa ocorrência deve ser comunicada ao Conselho Pedagógico, através do 
preenchimento de folha própria que acompanhará os enunciados, órgão que 
decidirá acerca do procedimento a adotar. 



APÓS A CONCLUSÃO DA AVALIAÇÃO

• Os estudantes não podem permanecer nas instalações do ISPA 
depois da realização da prova. 

• Uma vez esta concluída e entregue, cada estudante deve assegurar a 
sua saída imediata das instalações, adotando o mesmo circuito de 
entrada.



NOTAS
Estudantes que, por se encontrarem, no momento da avaliação, infetados com COVID-19 
ou em isolamento profilático:

- Deverão começar por fazer prova de que se encontra em isolamento profilático por 
determinação da autoridade de saúde competente (DGS), enviando, para o Conselho 
Pedagógico (através do Balcão Virtual, obrigatoriamente; assunto: ‘Covid19’) e para o 
endereço covid19@ispa.pt, os seguintes dados

- Código de acesso (Código de 8 caracteres enviado por sms ou por e-mail)

- Número de Identificação da Segurança Social (NISS) (11 dígitos)

- Data de nascimento (dd/mm/aaaa)

- Esta prova deverá ser feita até 3 dias após a data do(s) exame(s) a que faltou.

- Após o deferimento do Conselho Pedagógico, o estudante terá acesso à época de 
avaliação imediatamente seguinte, devendo adotar os procedimentos previstos no 
Regulamento 39 para a respetiva inscrição.



Notas
Procedimento de validação da Declaração de presença nas avaliações

• Nas Avaliações presenciais: 
• Deverá preencher previamente o modelo de declaração disponível em 

http://www.ispa.pt/ficheiros/areas_utilizador/user42/anexo_iii-
rg039_declaracao_de_comparencia_em_provas_academicas.pdf

• No dia da avaliação, o Docente valida a declaração com vinheta própria. Com a 
vinheta colocada, pode dirigir-se ao balcão ou receção para que seja colocado o 
carimbo do ISPA.

• Nas Avaliações não presenciais 
• Deverá utilizar o modelo de declaração disponível 

em http://www.ispa.pt/ficheiros/areas_utilizador/user42/anexo_iii-
rg039_declaracao_de_comparencia_em_provas_academicas_nao_presenciais.pdf e 
enviar a declaração preenchida para o email do sa@ispa.pt. 



NOTAS
• Durante o calendário de avaliações a utilização de elevadores está interdita, exceto para pessoas 

com mobilidade reduzida, situações que deverão ser sinalizadas junto da receção do ISPA.

• No edifício existem circuitos independentes de circulação afetos a cada Porta que deverão ser 
sempre respeitados. 

• Durante este período o espaço de estudo preferencial é o da Livraria e, se ocupado, os espaços 
da Biblioteca e contíguos. 

• O Acesso à Biblioteca far-se-á pela Entrada 1.

• O acesso ao edifício para a comunidade académica em geral, excetuando as situações acima 
identificadas, far-se-á pelo porta principal (Entrada 2) na qual serão dadas orientações de 
circulação especificas em função de cada situação especifica.


