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Organização da semana de 2 a 9 de janeiro de 2022
Faculdade de Arquitetura da Universidade de Lisboa
Na sequência da deliberação de 25 de novembro do Conselho de Ministros e da “Recomendação às instituições
científicas e de ensino superior no contexto das medidas extraordinárias do estado de calamidade” emitida
pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, ouvido o Conselho Pedagógico e os Coordenadores
de Ciclo, a Faculdade de Arquitetura irá implementar o regime de aulas à distância no período compreendido
entre 2 e 9 de janeiro de 2022, após o qual o funcionamento da FA retomará os moldes habituais.
Durante esta semana, o acesso às instalações da FA estará condicionado, não sendo possível realizar-se
atividades letivas e não letivas presenciais. Excecionam-se, contudo, os estudantes inscritos em Projeto Final de
Mestrado e cuja entrega dos documentos provisórios deverá ocorrer até à data limite de 10 de janeiro, ao abrigo
da disposição consignada no âmbito dos processos de avaliação já agendados. Neste período, estes estudantes
poderão efetuar o seu trabalho em salas alocadas para o efeito, mediante registo prévio em plataforma.
A respeito dos processos de avaliação contínua ou periódica previstos para a referida semana, o Presidente
do Conselho Pedagógico emitirá um despacho sobre os procedimentos a seguir.
Informa-se ainda que todos os serviços da FA estarão acessíveis exclusivamente online, com exceção para as
Oficinas, a Biblioteca e a Secretaria de Graduação, que funcionarão presencialmente apenas para assuntos
relacionados com a entrega dos PFM e mediante agendamento prévio.
Para além disso, a FA continuará a promover todas as medidas necessárias para garantir o cumprimento das
recomendações da Direção Geral da Saúde e da Direção Geral do Ensino Superior, nomeadamente garantindo
a utilização obrigatória de máscaras nas respetivas instalações. Será também garantido o cumprimento das
regras de limpeza e desinfeção recomendadas.
Complementarmente, a FA está a promover ativamente a realização de testes à Covid19. Estes foram já
realizados nos dias 3 e 6 de dezembro, prevendo-se nova campanha de testes para os dias 7 e 14 de dezembro.
A FA reconhece os esforços de todos na forma como a comunidade académica está a reagir e responder aos
efeitos da pandemia Covid-19, esperando que seja possível um rápido e definitivo regresso à normalidade no
novo ano que se avizinha.
Lisboa, 7 de dezembro de 2021

Professor Catedrático Carlos Dias Coelho
Presidente da FA.ULisboa
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