INSTITUTO POLITÉCNICO DE SANTARÉM
Escola Superior de Saúde de Santarém

Despacho nº9/2020
Retoma dos Ensinos Clínicos no âmbito do levantamento progressivo das
medidas de contenção motivadas pela propagação do vírus SARS-CoV-2 e da
doença COVID-19

Considerando:
1. O comunicado do Gabinete do Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, de 30 de
abril, sobre a recomendação às instituições científicas e de ensino superior relativamente à
cessação do estado de emergência motivado pela pandemia COVID-19, nomeadamente no que
respeita à “implementação eficaz dos planos de levantamento progressivo das medidas de
contenção das instituições científicas e de ensino superior”;
2. O Despacho n.º 127/2020 de 06/05/2020, do Presidente Interino do IPSantarém sobre
orientações para o levantamento progressivo das medidas de contenção motivadas pela
pandemia COVID-19 no IPSantarém
3. O Decreto-Lei n.º 20-H/2020, de 14 de maio, que estabelece medidas excecionais de
organização e funcionamento das atividades educativas e formativas, no âmbito da pandemia
da doença COVID-19;
4. O Comunicado do Gabinete do Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, de 15 de
maio, sobre a recomendação às instituições científicas e de ensino superior para garantir o
processo de reativação faseada e responsável das atividades na presença de estudantes,
docentes e investigadores;
5. A disponibilidade de diferentes instituições de saúde para receber os estudantes da ESSS para
retoma ou início dos ensinos clínicos relativos ao presente ano letivo;
6. A deliberação favorável do Conselho Técnico-Científico da ESS em reunião de 03-06-2020;
7. As competências estatutariamente atribuídas ao diretor;

É revogada a suspensão dos ensinos clínicos determinada pela Nota Informativa n.º 3/2020/
DIR, de 09 de março reiterada pelo Despacho nº7/2020 de 15 de abril, da Diretora da Escola
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Superior de Saúde relativo à adoção de medidas para adequação das atividades letivas até à
finalização do ano letivo 2019/2020;

É fixada a seguinte calendarização para início dos estágios dos cursos:
Curso de Licenciatura em Enfermagem:
- Estágio I: início a 29/06/2020
- Estágio III: início a 06/07/2020
- Estágio VI: início a 15/06/2020
- Estágio VII: início a 15/06/2020
Mestrado em Enfermagem de Saúde Materna e Obstétrica:
- Estágio I e II: Início a 15/06/2020
Mestrado em Enfermagem Comunitária:
- Data oportunamente divulgada

- A recalendarização dos estágios será adequada à capacidade de resposta das instituições e
ocorrerá de forma faseada e será comunicada pelos coordenadores de curso e de ano e titulares de
unidades curriculares;

Neste contexto apela-se à compreensão de todos, para que num contexto excecional se possa
viabilizar a finalização do ano letivo 2019/2020.

Reforça-se a necessidade de que cada um zele pela sua saúde individual, nomeadamente no
cumprimento das medidas de segurança a adotar em relação às suas condições de saúde e pela
saúde de todos com quem interage nas diferentes instituições.

Santarém, 12 de junho de 2020

A Diretora
Hélia Maria da Silva Dias
(Professora Adjunta)
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