Comunicado sobre a organização das atividades académicas em
eventual quadro de conﬁnamento
Faculdade de Arquitetura da Universidade de Lisboa
No quadro da renovação do atual estado de emergência, o governo vai determinar, na próxima 4ª feira, o modo de
funcionamento das Universidades para mais um período de confinamento.
Qualquer que seja a deliberação governamental, a Faculdade de Arquitetura preparou os diferentes cenários de
adaptação, com a noção que todos eles poderão ter diversas variantes, todas com vantagens e inconvenientes.
Vários cenários estão em aberto num eventual quadro de confinamento:
1 – A passagem das aulas para ensino à distância, com proibição das atividades letivas e não
letivas presenciais, semelhante ao cenário vivido durante os meses de março e abril de 2020;
2 – A passagem das aulas para ensino à distância, com possibilidade da presença dos alunos na
escola para atividades específicas, semelhante ao cenário que decorreu em maio e junho de 2020;
3 – A manutenção da situação atual (cenário misto);
As três variantes têm impacto nos exames, nas provas finais de mestrado e nas aulas do 2º semestre.
No semestre passado, a Faculdade de Arquitetura foi das primeiras escolas da ULisboa a suspender o ensino
presencial em março e está em condições de rapidamente se adaptar a outro tipo de funcionamento, respeitando a
decisão governamental.
Aulas
A FA.ULisboa está a organizar os horários do 2º semestre com os mesmos pressupostos dos horários do semestre em
curso, isto é, considerando vários cenários possíveis, naturalmente retificando algumas disfunções que a experiência
demonstrou. No entanto, a decisão específica de funcionamento só poderá ser tomada próxima da data de início das
aulas do 2º semestre, em linha com as decisões do Governo e da Reitoria da Universidade.
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Exames
O Conselho Pedagógico preparou o calendário e disposições para exames, de modo a cumprir o despacho reitoral
n.º 257/2020 (que estabelece a obrigatoriedade de provas escritas presenciais) garantindo que todos os espaços são
utilizados por um número de alunos inferior ao da sua lotação máxima prevista para as aulas em pandemia. Esta
disposição pode ser alterada na 5ªfeira, com efeitos no período calendarizado de exames.
Provas Finais de Mestrado
As Provas Finais de Mestrado estavam previstas para funcionar presencialmente, tal como se realizaram em
setembro passado. No entanto, poderão vir a decorrer noutros moldes, enquadradas pela lei da excecionalidade do
confinamento.
Nota Final
Sublinhamos, ainda, que continuarão a ser cumpridas as medidas de segurança estabelecidas e realizados os testes
de despistagem a toda a comunidade académica, um instrumento essencial para a segurança de todos.

Lisboa, 11 de janeiro de 2021

Professor Catedrático Carlos Dias Coelho
Presidente da FA.ULisboa
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