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ASSUNTO: Prorrogação do prazo estabelecido na carta circular CCPFC - L|ZO2O, de

março de 2O2O, "COV\D'7, ' possíbilidade de formoção "em regime

presencíal" possor paro "regime a distôncia".

A Carta Circular CCPFC-L/2020, de março de2O2O, estabelece que:

"Considerondo os termos do despocho ne 28j6-A/2020, relotivo à evoluçõo do

propagoçõo do COVTD- 9, e tendo em visto diminuir o seu risco de tronsmissõo, o Conselho

Científico Pedogógico da Formaçdo Contínua (CCPFC) deliberou, poro todo o formaçõo

(contínua e especiolizoda) :

1. delegor nos órgõos pedogógicos das entidodes formodoras o competência de

decidir sobre o modo de reolizoçõo do formação acreditado pelo CCPFC, de "regime

presenciol" poro "regime o distôncia";

2. informar os órgãos pedogogicos das entidades formodoras que devem avoliar

previamente se dispõem de infraestruturos e recursos humanos odequodos pqra o

eÍeito;

3. que a decisõo de alteração do regime (presencial poro o distôncia) nõo necessito de

nenhuma interaçõo prévia ou posterior com o CCPFC;

4. que coso entendom mois ojustodo, os órgõos pedogogicos podem subdelegor no

Diretor do Centro de Formoçõo o decisão da mudanço de regime de reolização da

formoção.

Esto carta circulor produz efeitos pora todas as ações em curso ou que tenhom início

oté ao dia 31de Julho."



Considerando as incertezas existentes sobre a evolução da pandemia, o CCPFC

entende que deve ser proporcionado um quadro estável às entidades formadoras para que

estas possam planear, atempadamente, a realização da formação.

Assim, o CCPFC determina prorrogar o prazo previsto na Carta Circular CCPFC-

U2O2O, de março de 2020, de 31 de julho para 31 de dezembro.

Em função do evoluir da situação e tendo em vista a eventual necessidade de uma

nova prorrogação do prazo, esta deliberação será alvo de apreciação pelo CCPFC no primeiro

trimestre do ano letivo 2020/2021,.
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