
2021-22
MANUAL DE ACOLHIMENTO

AO ALUNO



INSTITUTO DE HIGIENE E MEDICINA TROPICAL
UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA
RUA DA JUNQUEIRA, 100
LISBOA 1349-008
geral@ihmt.unl.pt  |   WWW.IHMT.UNL.PT
     +351 21 365 26 00 |       +351 213 632 105

mailto:geral@ihmt.unl.pt
mailto:geral@ihmt.unl.pt


4 MeNSAGEM DE BOAS-VINDAS

5 SOBRE O IHMT

6 COMO CHEGAR

7 ANO LETIVO 2021-2022

8 o ihmt e as pessoas

9 IDENTIFICAÇÃO DO ALUNO

10 NORMAS GERAIS 

12 covid-19 vacinação

15 SALAS E EQUIPAMENTOS

17 SERVIÇOS DA NOVA

19 oferta complementar

20 contatos úteis

click

13 SERVIÇOS do ihmt



Mensagem
de boas-vindas

Estimados alunos,

Bem-vindos ao Instituto de Higiene e Medicina

Tropical, unidade orgânica da Universidade

NOVA de Lisboa (IHMT-NOVA). Esta

Instituição é um produto da evolução da Escola

de Medicina Tropical de Lisboa fundada em

1902, o que lhe confere atributos de dignidade

secular e grande prestígio internacional nos

quais a partir de agora se devem sentir como

parte integrante. 

O período de gestão da pandemia reforçou a

capacidade e as competências do IHMT em

matéria de formação, investigação, serviços à

comunidade, priorizando sempre a atenção aos

estudantes em termos de biossegurança,

ensino à distância, literacia sobre a COVID-19

e reajustamento de programas. Com a

evolução atual da situação epidemiológica e da

cobertura vacinal, urge uma readaptação para

a prioridade do ensino presencial, e de uma

maior utilização dos recursos laboratoriais.

Este desafio é inerente aos docentes, aos

investigadores e aos estudantes com o respei-

Arrogamos o dever do cum primento dos Estatutos

do Instituto, do seu Regulamento de Serviços e do

respeito por toda a comunidade. Apelamos a que

desempenhem com responsabilidade e zelo as

vossas tarefas, e defendam com ética e disciplina

os vossos direitos, em perfeita integração e

interação institucional. 

to obrigatório pelas normas de distancia-

mento, higienização das mãos e uso de

máscara.

Chamamos a vossa atenção para a

importância da utilização e valorização do

nosso histórico património científico-

cultural na perspetiva de preservação da

memória institucional, visibilidade do

património bibliográfico e da vossa

contribuição para o reforço e divulgação

do seu espólio científico.

O Diretor

Filomeno Fortes
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Esta missão traduz-se no desenvolvimento de atividades nas áreas
do ensino, da investigação e da cooperação internacional, bem
como na prestação de serviços, na divulgação do conhecimento
científico à sociedade e na preservação do património histórico.

Desde a sua criação, em 1902, o IHMT esteve vocacionado para o
estudo, ensino e clínica das doenças tropicais. Mais recentemente,
evoluiu para uma abordagem integrada, desde o nível molecular
aos sistemas globais de saúde, que se encontra traduzida nas
atividades do centro de investigação Global Health e Tropical
Medicine – GHTM, classificado como excelente pela Fundação
para a Ciência e Tecnologia.

O GHTM assenta em duas linhas transversais de investigação: 1.
Desafios da saúde de viajantes e migrantes e 2. Doenças
emergentes e mudanças ambientais, que congregam três grupos de
investigação (doenças e organismos patogénicos transmitidas por
vetores; tuberculose, VIH e doenças e organismos patogénicos
oportunistas; saúde das populações, políticas e serviços).

A investigação interliga-se com programas de mestrado e 
 doutoramento e atividades de assessoria técnica a ministérios da
saúde, em Portugal e na Comunidade de Países de Língua
Portuguesa. A qualidade da intervenção do IHMT foi reconhecida
pela Organização Mundial de Saúde ao atribuir-lhe, em 2011, o
estatuto de Centro Colaborador para as Políticas e Planeamento
da Força de Trabalho em Saúde.

Sobre o IHMT

O IHMT intervém na resolução de problemas de saúde global, em
particular junto dos mais pobres e Excluídos, em todos os
continentes, de forma equitativa, sustentável e com respeito
pela diversidade.
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Como chegar

Acessos por Transportes Públicos
      Elétrico:

Nº 15 Praça da Figueira (ligação metro – Linha Verde) – Algés

      Autocarros:

714 Praça da Figueira – Outurela

727 Areeiro – Restelo

732 Marquês de Pombal – Caselas

751 Campolide – Linda-a-Velha

756 Olaias – R. Junqueira

728 Portela – Restelo (Avenida da Índia)

De carro
Estacionamentos Públicos

Nas imediações da Rua da Junqueira, existem dois parques de

estacionamento pagos: um subterrâneo em frente ao IHMT e

outro em frente ao Centro de Congressos de Lisboa.

Localização:
Rua da Junqueira 100 | 1349-008 Lisboa

click
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Ano letivo

2021-22

Calendário Escolar

Início: 4 de outubro 2021

Abertura oficial: Outubro 2021

Final: 29 de abril de 2022 (data oficial de entrega

de dissertações com 1 semestre)

14 de outubro de 2022 (data oficial de entrega de

dissertações com 2 semestres)

Consultar calendário

Férias Escolares

Natal: 18 de dezembro 2021 a 2 janeiro de 2022

Carnaval: 28 de fevereiro e 1 de março de 2022

Páscoa: 14 a 18 de abril de 2022

Verão: 1 a 31 de agosto de 2022

Feriados e Eventos IHMT

5 outubro: Implantação da República

1 novembro: Dia de Todos os Santos

1 dezembro: Restauração da Independência

8 dezembro: Dia da Imaculada Conceição

10 dezembro: 12ª Jornadas Científicas do IHMT

25 dezembro: Natal

1 janeiro: Dia de Ano Novo

1 março: Terça-Feira de Carnaval

15 abril: Sexta-Feira Santa

17 abril: Páscoa

25 abril: Dia da Liberdade

1 maio: Dia do Trabalhador

10 junho: Dia de Portugal

13 junho: Dia de Santo António

16 junho: Corpo de Deus

15 agosto: Assunção de Nossa Senhora
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O IHMT e as pessoas

Direção

divisão académica

Filomeno Fortes

Diretor

director@ihmt.unl.pt

Miguel Viveiros

Subdiretor para a

Investigação, Cooperação

e Qualidade

MViveiros@ihmt.unl.pt

Filomena Pereira

Subdiretora para o Ensino,

Comunicação e Gestão do

Conhecimento

flmpereira@ihmt.unl.pt

Teresa Margarida Pires

Administradora Executiva

tmpires@ihmt.unl.pt

Ana Varão

Chefe de Divisão

ana.varao@ihmt.unl.pt

Eduardo Pedro

secensino@ihmt.unl.pt
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Centro de Gestão de Informação e Conhecimento

identificação do aluno
        Cartão de aluno

O aluno do IHMT/NOVA tem direito a um cartão, emitido pelo

Banco Santander Totta, numa parceria estabelecida entre o IHMT e

o Santander Universidades. O cartão é também utilizado como

acesso ao estacionamento.

        Conta de e-mail

O aluno inscrito nos cursos de Mestrado e Doutoramento tem

acesso a uma conta de e-mail institucional.

        Plataforma Moodle

Com as credenciais de acesso conferidas pela Divisão Académica,  o

aluno inscrito nos cursos de Mestrado e Doutoramento tem acesso

à plataforma Moodle, onde estão disponíveis os conteúdos dos

cursos.

Paula Saraiva

Coordenadora

paula.saraiva@ihmt.unl.pt
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Normas gerais e

Esteja atento às comunicações do IHMT, as quais são efetuadas através do e-mail institucional. A
evolução da situação epidemiológica, embora bastante mais estável, pode levar a alterações de
planos de aulas ou de deslocações.

Mantenha-se informado sobre as recomendações das Autoridades de Saúde portuguesas e as suas
imposições legais. 

Os estudantes devem estar atentos a possíveis alterações de horário que possam ocorrer, de acordo
com a evolução da pandemia, apesar destas situações serem sempre divulgadas pelos docentes
envolvidos na lecionação ou coordenador do curso.

As aulas práticas serão em regime presencial, garantindo uma ocupação dos espaços corresponden-
te a 75% da sua capacidade normal. 

As aulas teóricas no início do ano letivo serão em regime online, exceto quando a proximidade de
aulas práticas obrigue a um regime presencial, ou outras situações identificadas pelos coordenado-
res, desde que rigorosamente cumpridas as regras em vigor na instituição. Após o primeiro
trimestre e considerando uma evolução positiva do contexto pandémico, será preparado o regresso
ao regime presencial total. 

 O tratamento de dados pessoais da modalidade a distância está descrito na nota de privacidade,
disponível nos Serviços Académicos no site do IHMT.

Nas aulas em regime online que façam uso de videoconferência, o artigo 9º do Regulamento Geral
de Proteção de Dados Pessoais (RGPD) - Ensino e Avaliação a Distância da NOVA, indica que “os
estudantes, docentes e funcionários devem compreender que o recurso a tecnologias com recolha
de imagem implica uma responsabilidade adicional, impondo a todos um compromisso e exigências
de urbanidade e decoro adicionais, na seleção dos espaços para participar das sessões, bem como na
sua atitude e postura durante a mesma.” 

No que respeita à possibilidade de gravação das aulas online, o RGPD isenta o docente de solicitar o
consentimento prévio dos alunos para gravar as aulas, embora seja vivamente recomendado
informar previamente os participantes de que a sessão irá ser gravada. Isenta também o aluno de ter
a sua câmara ligada, desde que assim o solicite ao docente.

medidas estruturais

ano académico 2021-22

Os estudantes não estão autorizados, por Lei, a gravar aulas. Esta prática só
poderá acontecer com expressa autorização do docente e conhecimento dos
participantes da sessão. 
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Para participarem das aulas teóricas, os alunos devem providenciar o acesso à rede banda larga de
internet e às ferramentas necessárias, nomeadamente a Plataforma Moodle e o sistema Zoom.

As principais regras de caráter obrigatório na Instituição são: uso de máscara, higienização regular
das mãos, afastamento físico (1m), desinfeção das superfícies de uso comum, cumprimento da
lotação dos espaços partilhados.

Idealmente os encontros de estudantes, nos intervalos das aulas, devem acontecer no exterior do
edifício, respeitando a regra de distanciamento pessoal (distância mínima de 1 m).

O acesso às máquinas de distribuição de café e de “snacks” faz-se por uma pessoa de cada vez,
devendo ser cumpridas as regras que se encontram afixadas nas mesmas. É recomendada a
lavagem/higienização das mãos antes e após a manipulação das referidas máquinas.

O consumo dos itens mencionados acima deve ocorrer preferencialmente no exterior do edifício ou
em local que possa cumprir o afastamento recomendado. Se implicar contacto social, não esquecer
que neste deve ser respeitada a regra do distanciamento físico.

Só deve entrar uma pessoa de cada vez nas casas de banho, incluindo a antecâmara da mesma
(quando existente), devendo aguardar-se no corredor, promovendo o distanciamento.

As deslocações dentro das instalações não devem ser efetuadas em grupos de mais de 3 pessoas e,
mesmo assim, têm de ser respeitadas as regras de distanciamento físico e uso compulsivo de
máscara.

Os estudantes devem respeitar os circuitos de deslocação sugeridos pelo IHMT através de sinaléti-
cas adequadas, existentes no edifício.

Sempre que possível, deve ser evitada a utilização do elevador. Nas situações em que a sua
utilização seja imprescindível, a mesma nunca deverá ser feita em grupo.

Não esquecer que as mãos devem ser preferencialmente lavadas com água e sabão ou na impos-
sibilidade disso, higienizadas regularmente.

O incumprimento das regras estabelecidas no

IHMT incorre em penalização, que se iniciará

por uma advertência no primeiro

incumprimento, e com interdição de acesso à

Instituição durante dois dias e registo no

processo individual do estudante, no segundo

incumprimento ou subsequentes.
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COVID-19
VACINAÇÃO

Centro de Saúde Freguesia de Belém 

Unidade de Saúde Familiar Descobertas

Rua Fernão Mendes Pinto Nº19

 1400-145 | Lisboa

     +351 213039090 | 213039091

Horário: Dias úteis das 08:00 às 20:00

Na medida em que a vacina contribui para a diminuição das formas graves e da transmissão da COVID-

19 e que a direção do IHMT está preocupada com a saúde de todos, agradecíamos que se vacinasse. Se

tiver alguma dúvida, em relação a este assunto, por favor veja toda a informação sobre as vacinas

COVID-19 na plataforma imune.pt ou coloque a sua questão por email para a Divisão Académica

(secensino@ihmt.unl.pt).

Se o aluno já for utente do Serviço Nacional de Saúde (SNS) poderá dirigir-se ao centro de vacinação ou

proceder à inscrição através da seguinte página: https://covid19.min-saude.pt/pedido-de-

agendamento/, bem como recorrer aos regimes de casa aberta.

Caso não seja utente do SNS deve dirigir-se ao centro de saúde mais próximo para a sua atribuição ou

registar-se na página https://servicos.min-saude.pt/covid19/vacinacao-nao-utente.

A atribuição do número nacional é essencial para a vacinação e para o seu registo, como tal deve

preceder o processo.
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Serviços doIHMT

Divisão Académica

Horário: 9h00 - 13h00 / 14h00 - 16h00 | Encerra às 4ª feiras (Período de aulas)

10h00 - 12h30 / 14h00 - 16h00 | Encerra às 4ª feiras (Férias escolares)

Localização: Piso 0, Ala nascente

      213 652 608 | @ secensino@ihmt.unl.pt

*Para informações administrativas e regulamentos, consultar os  Serviços Académicos

no site do IHMT.

Informática

Horário: 9h30 - 13h00 / 14h00 - 17h00

Localização: Piso -1

      213 652 639 | @ informatica@ihmt.unl.pt

Biblioteca

Horário: 8h30 - 13h00 / 14h00 - 17h00

Localização: Piso -1

@ biblioteca@ihmt.unl.pt

Tesouraria

Horário: 9h00 - 13h00 / 14h00 - 17h00

Localização: Piso 0

      213 652 607 | @ tesouraria@ihmt.unl.pt

Gabinete de Cooperação e Relações Internacionais

Horário: 8h30 - 12h30 / 14h00 - 16h30

Localização: Piso 0

       213 652 658 | @ deolindacruz@ihmt.unl.pt
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Cafetaria

Horário: 8h30 - 18h00

Localização: Piso -1

Atividades Lúdicas

     Tropicália: Estimular a partilha de experiências

A Tropicália é um evento aberto a todos os alunos, docentes, investigadores, bolseiros e funcionários do

IHMT. O objetivo é estimular a partilha, inspirada em algumas palavras-chave como conviver, sugerir,

saborear, ouvir, ver e apreciar, através da apresentação de filmes, fotografias, livros, poemas, música,

histórias e acontecimentos (viagens, encontros...).

Horário: 12h30 - 13h30 | Mensal (a regressar assim que as condições permitirem)

Localização: Sala Cambournac

Grupo promotor: Ana Tavares, Cláudia Conceição, Filomena Pereira e Luzia Gonçalves.

azulejos sala cambournac
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Salas e

Recursos

     Biblioteca

     Museu

     Entomoteca

     Biotério

     Insetários

     Malacoteca e outras coleções biológicas

     Sala Cambournac

Área de convívio e estudo para os alunos

Localização: Piso -1

Equipamentos

Sala de convívio/refeição

Localização: Piso -1

Equipamentos de utilização livre: frigorífico;

microondas; cacifos; máquinas de vending

Estacionamento

Mediante pagamento, os alunos têm acesso ao

estacionamento.

Entrada do estacionamento

Edifício principal

Biotério
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Salas de Aula - Piso 1

        Sala de aula 1.06

         Sala dos computadores

Salas de Aula - Piso 0

        Aula Magna

         Fraga de Azevedo

         Salas de aula 0.51 e 0.59

Salas de Aula - Piso 2

        Anfiteatro  1

         Anfiteatro 2

         Laboratórios

        

        Laboratórios (pisos 2 e 3)
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Alojamento

Os Serviços de Ação Social (SASNOVA) possuem três residências universitárias

para uso dos alunos, com preferência para bolseiros portugueses e estudantes

estrangeiros de programas de mobilidade:

    Residência Universitária Fraústo da Silva

    Residência Universitária Alfredo de Sousa

    Residência Universitária do Lumiar

    Alojamento de verão

    Outras ofertas de alojamento

Candidaturas ao alojamento: Consultar formulário e regulamento online em

https://sas.unl.pt/alojamento/

Saúde

     Acesso ao Serviço Nacional de Saúde (SNS)

Os estudantes dos países da UE, do EEE e da Suíça estão abrangidos pelo Cartão

Europeu de Saúde, que lhes permite beneficiar do sistema português de saúde como

qualquer cidadão nacional. Para tal, antes de viajarem para Portugal, devem solicitar a

emissão do documento. 

Os estudantes do Brasil podem obter no seu país o Certificado de Direito à

Assistência Médica - CDAM, para serem abrangidos pelo sistema de saúde português.

Os restantes estudantes em mobilidade cujos países de origem não possuam acordos 

 com Portugal que abranjam o Sistema Nacional de Saúde, devem certificar-se,

igualmente antes da sua partida, de que têm um seguro de saúde.

     Consultas

Os SASNOVA disponibilizam aos alunos, mediante marcação prévia, consultas de

Clínica Geral, Psiquiatria, Psicologia e Nutrição. 

Marcação de Consultas: 2ª a 6ª Feira - 10h00-12h00 e 14h00-17h00

      +351 213 715 600 | @ saude@unl.pt

https://sas.unl.pt/saude/

Serviçosda NOVA
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Alimentação

Os Serviços de Ação Social da Universidade Nova de Lisboa dispõem de três cantinas e de duas

cafetarias localizadas nos campi universitários. Os alunos da NOVA têm acesso a todas a unidades dos

SASNOVA e às unidades de alimentação dos outros estabelecimentos de ensino superior público de

Lisboa: serviços de ação social da Universidade Técnica de Lisboa, Universidade de Lisboa e Instituto

Politécnico de Lisboa.

Mais informações: https://sas.unl.pt/alimentacao/

Bolsas

A Universidade NOVA de Lisboa proporciona aos seus estudantes o acesso a diversos apoios

financeiros em colaboração com a Direção Geral do Ensino Superior (DGES), com protocolos com

empresas, instituições e indivíduos, promovendo a inclusão e a igualdade de oportunidades para um

bem comum – o acesso à formação superior. As Bolsas de apoio social foram constituídas com o objetivo

de colmatar as necessidades dos estudantes cuja situação económica familiar dificulta ou impede a

continuação dos estudos superiores.

Assim, os estudantes da NOVA têm à sua disposição diversos tipos de apoio financeiro:

     Bolsas de Estudo da Direção Geral Ensino Superior (DGES) 

     Subsídio de Emergência

     Bolsas de Mérito

     Outras Bolsas

Mais informações: https://sas.unl.pt/bolsas/bolsas-de-estudo/

Atividades Lúdicas e desportivas

     Desporto

Os SASNOVA promovem a prática de desporto e outras atividades físicas junto da comunidade

académica, procurando contribuir para uma integração mais fácil e a um estilo de vida mais saudável nos

nossos estudantes.  Atividades como caminhadas, treino funcional, yoga, pilates, surf, bodyboard,

canoagem, natação, ciclismo, atletismo, escalada, esgrima, hóquei, ténis, badminton, tai chi chuan, judo,

karaté, tiro com arco, voleibol, basquetebol, entre outras, estão disponíveis em:

https://sas.unl.pt/desporto/actividade-fisica-e-de-lazer/

     Cultura

Os SASNOVA promovem, dinamizam e divulgam a cultura junto da comunidade académica, procurando

contribuir para a formação integral dos estudantes através da música, fotografia , escrita , caminhadas e

workshops. Mais informações: https://sas.unl.pt/cultura/
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Ofertacomplementar

Formação transversal

O principal objetivo é incentivar a melhoria das competências em áreas como o inglês ou novas

tecnologias, entre outras, bem como dinamizar sessões de esclarecimento sobre os mais diversos temas.

A cada trimestre há novas ofertas, a maioria gratuitas, dirigidas a toda a comunidade académica,

funcionários e colaboradores do Instituto. 

Mais informações: https://www.ihmt.unl.pt/course-type/formacao-transversal/

     Curso de língua inglesa

Uma parceria do IHMT com o NowClub disponibiliza três opções de cursos totalmente online com

diferentes durações, destinados aos estudantes, funcionários, bolseiros e colaboradores do Instituto.

Cursos de línguas

O Instituto de Línguas da Universidade NOVA de Lisboa (ILNOVA), com sede na Faculdade de Ciências

Sociais e Humanas, presta serviço a todas as licenciaturas e pós-graduações da NOVA, oferecendo

cursos de proficiência em mais de 30 línguas.

Mais informações: https://ilnova.fcsh.unl.pt/

     +351 217 908 382 | @ ilnova@fcsh.unl.pt

Curso de língua portuguesa para estrangeiros - Portuguese as a foreign language

A Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade NOVA de Lisboa organiza Cursos de

Língua e Cultura Portuguesa destinados a todos os estudantes, inclusive de Erasmus e Erasmus Mundus. 

Mais informações: https://ple.fcsh.unl.pt/en/start/

@ cursoportugues@fcsh. unl.pt

Escola Doutoral

A NOVA Escola Doutoral destina-se aos estudantes do 3º ciclo de estudos da NOVA e visa contribuir

para a excelência da formação doutoral; oferecer formação complementar e transversal aos estudantes;

promover a interdisciplinaridade e a transdisciplinaridade; fomentar a partilha das melhores práticas

entre os programas doutorais e promover a cooperação interinstitucional, potenciando a colaboração

entre estudantes e docentes.

Mais informações: https://www.unl.pt/ensino/nova-escola-doutoral

@ nova.doctoral.school@unl.pt
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https://www.ihmt.unl.pt/course-type/formacao-transversal/
https://ilnova.fcsh.unl.pt/
https://ple.fcsh.unl.pt/en/start/
https://www.unl.pt/ensino/nova-escola-doutoral


Contatos úteis

Universidade NOVA de Lisboa

     Reitoria

Localização: Campus de Campolide | 1099-085 Lisboa

     +351 213 715 600 | 213 715 614

@ reitoria@unl.pt

     Serviços de Ação Social

Localização: Edifício da Reitoria

Campus Universitário de Campolide | 1099-032 Lisboa

     +351 213 715 600 | 213 715 672

https://sas.unl.pt/ | @ sasnova@unl.pt

     Provedor do Estudante da NOVA

Professora Doutora Maria da Graça Martinho

     +351 213 715 615

@ provedordoestudante@unl.pt

Nº Europeu de Emergência

     112
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Seja bem-
vindo!
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