Mensagem do Presidente do ISA
6 de abril de 2020

Cara comunidade do Instituto Superior de Agronomia,
Algumas informações muito breves. A informação importante e a verdadeira razão desta
mensagem, especialmente para os estudantes, é que na sexta-feira passada, reuniu o
Conselho Coordenador da Universidade de Lisboa (CCU) no sentido de perspetivar o
futuro deste ano letivo 2019/2020. A nossa decisão foi unânime; continuaremos com
este modelo de ensino à distância e teremos um modelo de avaliação em
continuo e/ou por exame final não presencial. Portanto, repito, salvo algo muito
inesperado, não terão aulas presenciais este semestre letivo, terminando a componente
avaliativa no final de Julho. A metodologia de realização de exames finais usará
plataformas existentes ou a disponibilizar mas, devo já avisar, não será para relaxar o
rigor em detrimento do plágio. Sabemos que este ensino 2.0 não substitui
completamente o presencial (nem é pela ausência de aulas laboratoriais), mas não temos
alternativa. Caras/os estudantes, perante esta realidade, queremos identificar situações
mais difíceis no acesso a infraestruturas (computadores). Temos alguns computadores
fixos que, nesta fase, podem ser disponibilizados, eventualmente também algum portátil.
Se esse for o vosso caso, enviem um mail para covid-19@isa.ulisboa.pt . Analisaremos
as possibilidades que temos e a logística.
Centrando neste estado de excepção Covid19, não nos têm chegado noticias de
estudantes e trabalhadores do ISA afetados por esta doença pandémica. É sinal que
estamos a cumprir com a orientações das autoridades de saúde, nesta fase em que
estamos a dar tempo aos serviços de saúde. Confinados, teletrabalho, serviços
essenciais, tudo isto já sabemos e estamos a fazer o nosso dever para com os outros.
Em contrapartida, quero referir outras noticias, pequenos exemplos da atividade
do ISA que nos encorajam a continuar abertos para o mundo. Recordo a oferta de
consumíveis para hospitais e para viseiras de proteção, após recolha dentro das nossas
capacidades https://www.isa.ulisboa.pt/vida-no-isa/destaques/noticias/20200331-todospodemos-ajudar Estamos a definir um plano para contribuir para aumentar a realização
de testes de deteção de infetados, em colaboração com outras faculdades da ULisboa.
Temos cerca de quinze colegas que são especialistas em biologia molecular e que já
disponibilizaram o seu tempo. Entretanto, porque a transferência de conhecimento
continua, de 13 a 15 de Abril p.f. será promovido um curso online organizado pelo GBIF,
organização internacional que o ISA acolhe a coordenação portuguesa. Aos que detêm
dados sobre biodiversidade, não o percam o anúncio! E continuem a acompanhar o

microsite ISA https://www.isa.ulisboa.pt/isa-online (iremos inserir nele o comunicado
resultante da reunião do CCU).
Para terminar, na expectativa da pequena pausa da Páscoa que se aproxima, este ano
nesta imprevista modalidade “fique.em.casa” e para amenizar, recomendo um livro,
um filme e uma música, assim como...um jogo. O livro é conhecido, a Metamorfose,
provavelmente já todos leram, mas é escolhido porque podem fazer o download em
https://www.livros-digitais.com/franz-kafka/a-metamorfose/sinopse, o filme é “Os três
cartazes à beira da estrada” de Martin McDonagh (e não sei como podem fazer para o
ver) e a música do grupo, ou banda como agora se diz, os XX e todo o seu primeiro
álbum, também de nome XX (mas os outros dois álbuns mais recentes também, estão
todos no Youtube!). Estas não são as referência da minha vida, foram apenas as revisões
desta semana. E vocês? Que leram-viram-ouviram? Vamos fazer o top@ISA? Enviem as
vossas listas para comunicação@isa.ulisboa.pt. Aos estudantes que gostam de jogos,
deixo o grande desafio da Páscoa: reconstruam o campus universitário do ISA com
Minecraft! Vamos a isso especialistas? Encorajem-se aqui:
https://www.theverge.com/2020/3/31/21200972/college-students-graduation-minecraftcoronavirus-school-closures
Estes são os meus votos de hoje, que consigamos manter a comunidade ISA unida,
animada e a olhar em frente.
Os meus cumprimentos, fiquem em segurança, com saúde,
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