Atividade Letiva 2º Semestre 2020/2021:
No que toca ao funcionamento do 2º Semestre 2020/ 2021 foi emitido no Despacho nº 13/2021 (https://bit.ly/3dsLQoz),
algumas notas sobre o funcionamento das aulas:
- Em relação à duração das aulas as mesmas terão 1h40, verificando-se o mesmo em relação quer às aulas
teóricas quer às aulas práticas (em relação às aulas teóricas isto dever-se-á verificar também nas aulas
realizadas através da plataforma Educast)1;
- As aulas teóricas deverão ser dadas no horário atribuído - se forem lecionadas através da Plataforma Zoomou publicadas na página no horário respetivo - caso sejam lecionadas por plataforma Educast;
- As aulas práticas deverão ser lecionadas através da plataforma Zoom, conforme os termos do Regulamento
vigente (https://bit.ly/3s2oydc) dentro dos horários fixados pela DA;
- Estarão suspensas todas as atividades de realização presencial (ex: cursos intensivos);
Como última ressalva, ter-se-á que esta organização dos horários foi feita tendo em conta a eventual possibilidade de,
num curto espaço de tempo ser necessário retomar o modelo misto com que funcionou o 1º Semestre.

Lançamento de Subturma, Permutas e Mudanças de Subturmas:
O prazo para permutar de subturma ou alterar a turma ficou estabelecido entre os dias 22 e 26 de Fevereiro, fixado
pelo Despacho nº14/2021 (https://bit.ly/2Zzs4j8), devendo ser realizados através de requerimento pela plataforma
Fénix com os seguintes requisitos;
- o assunto deverá ser colocado como “permuta de subturma e/ou mudança de turma;
- deverão constar o nome completo dos alunos que pretendem mudar e os respetivos números de aluno;
- após ambos os alunos terem enviado o requerimento deverão pagar um montante cujo valor consta do
mesmo despacho;
Em relação aos dos Turmas e Subturmas, os mesmos foram já lançados e poderão ser consultados no seguinte link:
https://bit.ly/3ufMf3K

Outros Assuntos:
- Em reunião do Conselho Pedagógico, no dia 19/02/2021 foram discutidos a problemática que se tem
identificado como atraso das notas relativamente às unidades curriculares de Direito dos Contratos I na Turma
A 3º Ano e Economia I na Turma C do 1º Ano;
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1 Com excepção às aulas teóricas de último tempo da TAN que deverão ter 50m.
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