
 

 

 

Despacho nº31/2020 

Publicação de sumários online 

 

Considerando: 

- O disposto pelo artigo 9.º do Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março, que determinou a suspensão das 

atividades letivas, não letivas e formativas presenciais; 

- O disposto no Despacho n.º99/2020, de 25 de março do Presidente do Politécnico de Leiria, relativo à 

suspensão temporária de atividades letivas presenciais – adaptação de regime; 

- O disposto no Despacho n.º30/2020, de 1 de abril, que determinou a adaptação das Fichas de unidade 

curricular do 2º semestre do ano letivo de 2019/2020; 

- O disposto no artigo 20.º do Regulamento de Prestação de Serviço dos Docentes do Politécnico de Leiria 

nomeadamente no seu n.º3; 

- A imperiosa necessidade de disponibilizar aos estudantes, através da AGCP (aplicação de gestão científica e 

pedagógica), entre outros elementos, a indicação da matéria lecionada com referência ao programa da 

unidade curricular; 

 

Determino o seguinte: 

1. Prazo e termos do preenchimento de sumários e registo de presenças na AGCP 

O preenchimento dos sumários terá lugar, impreterivelmente, até ao final do dia subsequente à realização da 

aula a que reporta o mesmo, nos termos do disposto nos números 9 e 11 do Despacho n.º99/2020, de 25 de 

março do Presidente do Politécnico de Leiria. 

 

2. Monitorização da assiduidade na prestação de serviço dos docentes 

Durante a vigência da suspensão das atividades letivas, não letivas e formativas presenciais, a publicação do 

sumário online será adotada como referencial para monitorização do cumprimento do dever de assiduidade 

dos docentes, evidenciando, a sua omissão, a correspondente falta ao serviço, a justificar nos termos da Lei. 

Ressalva-se que o preenchimento e encerramento do sumário da AGCP são condição da sua publicação. 

 

O presente despacho deve ser divulgado através da página da internet da Escola e enviado por correio 

eletrónico à Comunidade Académica. 

 

O Diretor, 
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