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Início do 2º semestre de 2020/2021
Faculdade de Arquitetura da Universidade de Lisboa

A Faculdade de Arquitetura vai iniciar o seu 2º semestre na próxima quarta-feira, dia 17 de fevereiro.

Considerando o estado de emergência em que nos encontramos e atendendo às medidas governamentais 

sobre o confinamento, particularmente as que se aplicam ao ensino superior, este arranque decorrerá em 

formato exclusivamente à distância.

 

Este período de lecionação à distância fica garantido pelo período de um mês, isto é, até dia 19 de março 

inclusive, sem prejuízo de uma reavaliação quinzenal que atenda a novas orientações emanadas pelo 

Governo sobre um eventual regresso a atividades presenciais, regresso este que nunca será anterior à data 

acima indicada. 

 

Complementarmente, garantimos que, em linha com as recomendações da Universidade de Lisboa, a 

transição, na FA.ULisboa, de um regime de funcionamento totalmente à distância para um cenário misto  

será sempre anunciada com duas semanas de antecedência.     

 

Mais sublinhamos que a transição de um regime para outro será efetuada de forma progressiva, podendo 

a implementação do cenário misto ou do presencial não se aplicar, simultaneamente e da mesma forma, a 

todas as unidades curriculares.

 

Sendo uma das principais missões da Faculdade de Arquitetura a de proporcionar aos seus estudantes 

e docentes todas as condições para um ensino de qualidade e atendendo ao interesse manifestado por 

muitos estudantes de continuar a utilizar os espaços da nossa Escola, informamos que será possível aceder 

às instalações da FA.ULisboa no horário compreendido entre as 9h e as 21h, mediante o registo prévio 

obrigatório.

 

No caso das oficinas, biblioteca, laboratório de prototipagem rápida e atelier de moda, o acesso fica restrito 

ao horário de funcionamento de cada um destes espaços, após agendamento e respetiva confirmação. 

Para os restantes serviços poderão ser agendados atendimentos presenciais, mas deverá ser privilegiado o 
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atendimento por via digital ou telefónico.

 

Resta-nos agradecer a toda a comunidade académica a compreensão para a situação excecional que vivemos, 

congratulando-nos pelo contributo e pelo empenho de cada um no esforço para que este ano letivo decorra 

da melhor forma possível.

Lisboa, 11 de fevereiro de 2021

Professor Catedrático Carlos Dias Coelho

Presidente da FA.ULisboa


