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Orientações aplicáveis ao reinício das aulas das instituições do ensino 

superior de Macau 

 

 

 Para corresponder às disposições da data de reinício das aulas, as instituições do 

ensino superior de Macau podem, nos seus trabalhos, ter por referência estas Orientações. 

Ao mesmo tempo, as instituições do ensino superior devem, ainda, comunicar, antes de 

reiniciar as actividades pedagógicas, à DSES os respectivos trabalhos preparatórios para 

o reinício das aulas (como por exemplo, as medidas de prevenção da epidemia no 

campus, a data concreta do reinício das aulas, a forma como se efectuará o reinício das 

aulas, bem como os regulamentos especiais para a assiduidade e a avaliação da 

aprendizagem neste semestre, entre outros), reservando pelo menos 14 dias para os 

docentes e os estudantes conhecerem as respectivas disposições do reinício das aulas. 

 

Forma do reinício das aulas 

 

Quanto às disposições para o reinício das aulas, as instituições do ensino 

superior podem adoptar, de acordo com a sua situação real, as modalidades 

adequadas para fazê-lo, designadamente, de “forma unificada e geral”, ou, de 

“forma ordenada e em grupos”.  

 

No período preliminar do reinício das aulas, os horários de leccionação de cada 

turma e disciplina devem ser escalonados, o mais possível, para evitar a 

concentração de um grande número de estudantes ao mesmo tempo e no mesmo 

local do edifício pedagógico. 

 

Disposições a observar antes do reinício das aulas 

 

Preparação do reinício das aulas e disposições sobre o ensino 

1.1 De acordo com os pareceres dos Serviços de Saúde, desde que a situação da 

epidemia esteja estável, localmente e nas regiões vizinhas, as instituições do 

ensino superior poderão estar em condições de reiniciar as aulas; 

1.2 Os docentes e os estudantes que regressam a Macau do exterior, devem 

proceder à declaração de saúde de acordo com as orientações do Serviços de 

Saúde e os respectivos serviços, e seguir as medidas adoptadas pelo Governo da 
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RAEM para os indivíduos do exterior que entram em Macau; os indivíduos 

designados devem proceder obrigatoriamente ao exame médico ou à 

observação médica por um período de 14 dias ( efectuar o isolamento em casa 

ou nos locais designados). 

 Para mais detalhes, consulte, por favor, o anúncio e as instruções divulgadas na 

Página Electrónica Especial Contra Epidemias pelo Centro de Coordenação de 

Contingência do Novo Tipo de Coronavírus, nomeadamente, a “Prevenção da 

infecção pelo novel coronavírus (2019-nCoV) - Recomendações para 

instituições de ensino superior e estudantes” e a “Prevenção da infecção pelo 

novel coronavírus (2019-nCoV) - Recomendações para instituições de ensino 

superior sobre a gestão após o reinício das aulas”, entre outras orientações, para 

que obtenham as informações mais recentes. Segue-se a página electrónica 

especial acima referida: 

 https://www.ssm.gov.mo/apps1/PreventCOVID-19/ch.aspx#clg17458 

1.3 As instituições do ensino superior devem informar, de acordo com as suas 

condições específicas e, com a maior brevidade possível, o reinício das aulas 

aos docentes e estudantes que se encontrem no exterior, depois de definirem a 

data prevista para o reinício das aulas, para que os mesmos tenham tempo 

suficiente para providenciarem o transporte e regressarem a Macau; 

1.4 As instituições do ensino superior devem saber o número de docentes e de 

estudantes que podem regressar às aulas, conhecendo, também, as rotas e os 

meios de transporte que os docentes e estudantes que estão no exterior usam 

para se deslocar do local onde se encontram actualmente para Macau, entre 

outras informações; 

1.5 Após o regresso a Macau e o reinício das aulas, os docentes e estudantes devem 

evitar a mobilização transfronteiriça, e cumprir as respectivas orientações e 

exigências dos Serviços de Saúde e dos serviços responsáveis pela migração; 

1.6 Antes do reinício das aulas, as instituições do ensino superior devem confirmar, 

de novo, as ausências específicas do pessoal docente e dos estudantes, para 

poderem ajustar devidamente as disposições pedagógicas e os respectivos 

recursos; 

1.7 No caso de se saber, após o reinício das aulas, que alguns cursos não atingiram 

a presença do número ideal de docentes e estudantes, as instituições devem 

https://www.ssm.gov.mo/apps1/PreventCOVID-19/ch.aspx#clg17458
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tomar as medidas adequadas para assegurar que os estudantes possam continuar 

os seus estudos; 

1.8 Deve-se dar atenção e tomar providências, quanto à forma do reinício das aulas 

e às necessidades especiais dos estudantes anteriormente isolados (auto-

isolamento/isolamento) aos estudantes em tratamento e pós-tratamento e aos 

que não estejam, temporariamente, disponíveis para regressar a Macau; 

1.9 Caso os estudantes não possam regressar às aulas por motivos razoáveis ou de 

força maior, as instituições devem, de acordo com os seus mecanismos internos 

e de forma adequada, adoptar disposições quanto às faltas, considerando a 

possibilidade de prestar apoio adequado à aprendizagem (como por exemplo, 

dando continuidade ao modo de ensino adoptado durante o período de 

suspensão das aulas), para que estes estudantes possam continuar os seus 

estudos; 

1.10 Deve considerar-se a possibilidade de fornecer aos estudantes, com a devida 

antecedência, material de aprendizagem e ajustar, de forma adequada, a 

distribuição do tempo de leccionação dos conteúdos teóricos e práticos, tendo, 

ainda, em conta a articulação entre a organização pedagógica após do reinício 

das aulas e os conteúdos pedagógicos leccionados durante o período da 

suspensão, para haver uma maior coerência na aprendizagem após o reinício 

das suas aulas; 

Durante o período de suspensão, os conteúdos leccionados aos estudantes que 

efectuaram os estudos por orientação da instituição devem ser incluído no 

estudos exigidos para as respectivas disciplinas (incluindo como substituição 

das horas da leccionação presencial), como um dos factores para a avaliação; 

Caso um estudante, atinja o limite máximo do regime de prescrição previsto 

para o seu curso, as instituições do ensino superior podem, a seu pedido, 

prorrogar o respectivo prazo por mais um ano lectivo, no máximo. 

1.11 Se for necessário ajustar as disposições de avaliação já publicadas, as 

instituições devem planeá-las o mais cedo possível, divulgando imediatamente 

os respectivos calendários aos estudantes; se necessário, podem ser 

consideradas outras formas de realização das provas; relativamente à defesa da 

dissertação (ou entrega do relatório de projecto), deve ser realizado num espaço 

mais amplo e com limitação do número de espectadores, em função da área em 
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causa; 

1.12 Para os estudantes que se encontrem a estagiar, as instituições do ensino 

superior devem avaliar as condições de segurança da realização do estágio, a 

fim de determinar a suspensão ou o adiamento, ou a sua continuação; os 

estágios que ainda não tenham sido realizados devem ser, temporariamente, 

suspensos; e o número de horas em falta para completar o período de estágio, 

pode ser realizado durante o período de estudo. 

Quanto à situação do estágios dos finalistas, as instituições devem aceitar o 

número de horas já realizadas, e o número de horas em falta, ou os estágios 

ainda não realizados, podem ser substituídos por um estudo de caso e 

apresentação de relatórios, ou por outros meios eficazes; para as disciplinas 

frequentadas pelos finalistas que impliquem certificação profissional, é 

aconselhável que as instituições negoceiem com as entidades de certificação 

alternativas viáveis à exigência de realização do estágio; 

1.13 Para os estudantes compreenderem as disposições do reinício das aulas e as 

respectivas observações, as instituições devem ter, em tempo oportuno, meios 

de consulta, para lhes esclarecerem as dúvidas. 

Equipamentos e instalações 

2.1 Na preparação das salas de aula, as instituições do ensino superior devem, de 

acordo com os pareceres dos Serviços de Saúde, aumentar a distância entre os 

assentos nos espaços fechados, incluindo nas disciplinas que impliquem a 

utilização de laboratórios; e se for necessário, devem considerar dividir 

temporariamente as turmas para assistirem às aulas; 

2.2 As instituições do ensino superior devem assegurar as condições sanitárias e os 

recursos adequados no campus e nos dormitórios. Além disso, existindo as 

condições de recursos, devem ser disponibilizados os respectivos materiais, 

como por exemplo os detectores de temperatura corporal, líquido 

antibacteriano, número adequado de máscaras, entre outros, em determinados 

locais, especialmente em locais com grande fluxo de pessoas, nas principais 

entradas e saídas, nas salas de aula e nos espaços comuns dos dormitórios; ao 

mesmo tempo, as instituições do ensino superior devem, ainda, adoptar as 

medidas necessárias para assegurar que os docentes, os trabalhadores e os 

estudantes, antes de entrarem no campus, tomem as medidas exigidas para a sua 
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protecção individual, em conformidade com as orientações dos Serviços de 

Saúde (como por exemplo, usar máscaras, entre outras), e, ainda, assegurar que 

os docentes e os trabalhadores que contactam com mais pessoas tenham 

equipamentos de protecção individual adequados; 

2.3 As instituições do ensino superior devem definir e actualizar, atempadamente, o 

guia das instalações do campus (como, por exemplo, bibliotecas, salas de 

computador, laboratórios e instalações desportivas, entre outras) que é adequado 

para a respectiva instituição durante o período de prevenção de epidemia (o 

conteúdo do guia deve incluir as informações sobre as instruções de higiene, a 

situação de abertura das instalações do campus, entre outras). Aos estudantes, 

docentes e trabalhadores das instituições, devem ser dado conhecimento de 

todas estas informações. 

2.4 As instituições do ensino superior devem criar um grupo de trabalho para a 

prevenção de epidemia, para tratar as situações de emergência e comunicar 

atempadamente o ponto da situação da epidemia no campus, aos serviços com 

responsabilidades nesta matérias; 

2.5 Durante o período de prevenção da epidemia, as instituições do ensino superior 

devem regular, de forma especial, a situação de abertura do campus (e das 

respectivas instalações) ao público, e dar-lhes a conhecer, atempadamente, as 

respectivas informações; 

2.6 Se for necessário realizar testes ou exames após o reinício das aulas, devem 

escolher em um espaço amplo e com boa ventilação, bem como ter em conta as 

disposições das provas dos estudantes que não conseguem comparecer às 

provas (como por exemplo, para os estudantes que ainda estão em período de 

isolamento, ou que não conseguem regressar a Macau). 

 

Disposições após o reinício das aulas 

Apoios aos estudantes, docentes e trabalhadores. 

3.1 Deve prestar atenção aos problemas emocionais, e às reacções físicas e mentais 

que podem surgir em pessoas afectadas pela epidemia, providenciando-se os 

serviços de aconselhamento psicológico e emocional adequados; ao mesmo 

tempo, devem, também, ser tomadas medidas eficazes para proteger os 
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estudantes de qualquer tipo de violência, reforçando-se os trabalhos de 

promoção e orientação da educação moral; 

3.2 Deve definir o regime e acompanhar, em permanência, a condição de saúde e de 

movimentação transfronteiriça dos estudantes, docentes e trabalhadores das 

instituições do ensino superior, actualizando-se, atempadamente, as respectivas 

informações; 

3.3 Devem ser definidas medidas de emergência e de contingência, nomeadamente, 

na divulgação uniforme e centralizada de mensagens, de modo a que os 

estudantes, docentes e trabalhadores das instituições do ensino superior possam 

receber atempadamente as notificações mais actualizadas das instituições do 

ensino superior; 

3.4 Caso ocorra alguma situação especial após o reinício das aulas, nomeadamente, 

seja detectado que os docentes ou estudantes sejam suspeitos de ter contraído ou 

tenham sido confirmados com a infecção por novo tipo de coronavírus, a 

instituição de ensino e a respectiva turma, devem suspender, totalmente ou 

parcialmente, as aulas e comunicar a situação, o mais rapidamente possível, aos 

Serviços de Saúde e à Direcção dos Serviços do Ensino Superior; os estudantes, 

docentes e trabalhadores que tenham tido contacto próximo com os infectados, 

confirmados ou suspeitos, devem também adoptar as medidas de isolamento 

segundo as instruções dos Serviços de Saúde; 

3.5 Se os casos suspeitos forem negativos mediante o exame médico, as instituições 

do ensino superior podem reiniciar as aulas, após a realização da avaliação de 

segurança e, ao mesmo tempo, durante suspensão das aulas para os casos 

suspeitos, as instituições do ensino superior podem proporcionar o respectivo 

ensino complementar, consoante a situação concreta, para que os estudantes 

possam continuar a estudar; 

3.6 Tendo em conta as regras relacionados com a prevenção e a protecção da saúde 

existentes, as instituições do ensino superior devem aconselhar estudantes, 

docentes e trabalhadores a não efectuarem deslocações transfronteiriças, em 

particular, a realização de saídas e entradas frequentes para áreas onde a 

situação epidemiológica não é estável. Caso existam condições aceitáveis, as 

instituições do ensino superior devem, ainda assim, prestar o apoio adequado; 

3.7 As instituições do ensino superior devem tratar, de forma adequada, a falta, a 
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suspensão ou a desistência dos estudos dos estudantes, e as solicitações e 

pedidos de docentes e trabalhadores relativos à ausência, à saída ou à 

transferência de emprego, definindo o método claro de acompanhamento e 

tratamento, e comunicando atempadamente aos trabalhadores para que as 

instituições do ensino superior possam divulgar, de modo unificado, as 

informações. Em simultâneo, as instituições do ensino superior devem 

estabelecer regras específicas para o acompanhamento e o tratamento dos casos 

que envolvam pedidos, como o reembolso de despesas e a compensação por 

cessação de funções; 

3.8 As instituições do ensino superior devem acompanhar adequadamente, as 

necessidades de alojamento, de saída e de alteração da residência dos 

estudantes, dos docentes e dos trabalhadores que se encontrem em dormitórios. 

 

Actividades dentro e fora das instituições do ensino superior 

4.1 As instituições do ensino superior, não devem realizar, temporariamente, 

actividades colectivas dentro e fora do campus, nomeadamente, actividades que 

envolvam maior contacto e distâncias mais próximas, alertando-se, seriamente, 

para a possibilidade de ocorrência da epidemia nas instituições; 

4.2 De acordo com as recomendações dos Serviços de Saúde, devem ser suspensos 

todos os grandes eventos desportivos ou concursos desportivos; e ser substituída 

a prática do exercício físico em grupo ou com companheiros, pelo exercício 

físico individual; 

4.3 Em casos excepcionais, caso seja necessário realizar outros tipos de actividades 

colectivas, as instituições do ensino superior devem efectuar uma avaliação de 

risco antes da realização da actividade, tendo por base a situação 

epidemiológica mais recente, o estado de saúde dos participantes e dando a 

maior atenção à adequação entre o espaço da actividade e o número de pessoas; 

Por outro lado, é necessário definir um mecanismo de contingência para os 

casos suspeitos de infecção, durante ou após a realização de actividades 

colectivas; 

Em caso de realização das actividades colectivas, devem ser proporcionadas aos 

participantes as medidas de protecção adequadas, tais como, o uso do detector 



Nota: As entidades colaboradoras dos cursos não locais realizados em Macau, podem consultar estas 

orientações para coordenarem as disposições dos trabalhos de reinício das aulas com as respectivas 

instituições do ensino superior do exterior. 

 
8 

 

de temperatura corporal, o fornecimento do número adequado de máscaras e a 

disponibilização do líquido antibacteriano. 

 

Outros 

As instituições do ensino superior devem criar um mecanismo de divulgação 

centralizada de informações, através dos meios pré-definidos, de modo a transmitir, 

atempadamente, as informações aos estudantes, docentes e trabalhadores, evitando 

informações confusas e o pânico. 

  

Direcção dos Serviços do Ensino Superior 

2020/03/17 

 


