
	
	
	

Premissas	e	constrições	para	a	elaboração	dos	Horários	do	1º	Semestre	2020/21	

1.	 Enquadramento	 e	 formalização	 dos	 métodos	 de	 ensino	 de	 acordo	 com	 os	 cenários	
determinados	

Os	 horários	 para	 o	 primeiro	 semestre	 do	 próximo	 ano	 letivo	 foram	 elaborados	 pelo	
Conselho	Pedagógico	 tendo	em	conta	 a	 atual	 situação	 sanitária	 e	 as	 respetivas	 indicações	
para	o	 funcionamento	das	 instituições	de	ensino	secundário	e	superior	definidas	pela	DGS	
(Direção	 Geral	 de	 Saúde),	 bem	 como	 as	 decisões	 tomadas	 pela	 Universidade	 de	 Lisboa,	
ouvido	o	Presidente	e	o	Conselho	de	Gestão	da	FAUL.	

Os	horários	foram	desenvolvidos	de	forma	a	fazerem	face	a	diversas	situações	de	gravidade	
do	futuro	desenvolvimento	da	crise	pandémica	que	nos	afeta,	nomeadamente	respondendo	
a	 3	 cenários	 distintos,	 tal	 como	 já	 tinha	 sido	 informado	 pelo	 Presidente	 da	 FAUL	 no	
Comunicado	sobre	a	organização	do	próximo	ano	letivo	de	17	de	Julho	último.		

Estes	 cenários,	 que	 se	 caracterizam	 nomeadamente	 por	 a)	 uma	 situação	 de	 ensino	
presencial,	b)	ensino	à	distância	e	c)	misto,	correspondem	também	a	diferentes	tempos	de	
permanência	dos	docentes	e	alunos	nas	instalações	da	FAUL.	

Para	 o	 funcionamento	 nestes	 termos,	 irão	 ser	 definidas	 duas	 semanas/tipo	 (Semana	 A	 e	
Semana	 B)	 que	 funcionarão	 alternadamente	 ao	 longo	 de	 todo	 o	 período	 letivo	 (ver	
exemplificação	nos	cenários	descritos	à	frente).	

A.	Cenário	Presencial	

Mesmo	neste	cenário	menos	grave	as	aulas	das	unidades	curriculares	teóricas	funcionarão	
alternadamente	 em	 regime	 presencial	 e	 não-presencial,	 diminuindo	 assim	 o	 tempo	 de	
contacto	dos	alunos	e	dos	docentes,	tal	como	se	pode	verificar	pela	imagem	seguinte.	

 

Exemplo	para	Cenário	Presencial	de	Semana	A	e	Semana	B,	com	período	presencial	a	vermelho	e	não-presencial	a	
verde	



	
	
	

As	 aulas	 das	 unidades	 curriculares	 laboratoriais	 como	 Laboratório	 de	 Projeto	 e	 Desenho	
funcionarão	totalmente	em	regime	presencial	neste	cenário.	

B.	Cenário	Não-Presencial	(ensino	à	distância)	

Neste	 cenário,	 que	 corresponderá	 a	 uma	 nova	 situação	 de	 confinamento,	 as	 aulas	 serão	
ministradas	totalmente	em	regime	não-presencial,	tal	como	ocorreu	no	2º	semestre	do	ano	
letivo	2019/20.	Este	cenário	será	implementado	apenas	por	diploma	governamental.	

C.	Cenário	Semi-Presencial	(misto)	
Neste	 cenário,	mantem-se	 o	 funcionamento	 alternadamente	 em	 regime	presencial	 e	 não-
presencial	 das	 aulas	 das	 unidades	 curriculares	 teóricas,	 passando	 as	 aulas	 das	 Unidades	
Curriculares	Laboratoriais	a	estarem	também	abrangidas	por	este	regime.	

 

Exemplo	 para	 Cenário	 Semi-Presencial	 de	 Semana	 A	 e	 Semana	 B,	 com	 período	 presencial	 a	 vermelho	 e	 não-
presencial	a	verde	

A	 elaboração	 dos	 horários	 com	 estas	 premissas	 e	 constrições,	 e	 a	 gestão	 da	 eventual	
passagem	 de	 um	 cenário	 para	 o	 outro	 com	 a	 maior	 serenidade	 possível	 no	 decurso	 do	
período	letivo,	obrigou	a	gerir	as	turmas	de	forma	a	que	fosse	realizável	a	sua	permanência	
em	bloco	num	determinado	dia,	e	a	sua	ausência	em	bloco	noutro	dia.		

Toda	a	complexidade	desta	gestão	prejudicou	nalguns	casos	a	otimização	dos	horários	dos	
docentes,	 a	 serem	 disponibilizados	 em	 breve,	 situação	 para	 que	 pedimos	 a	 vossa	
compreensão	 e	 solidariedade,	 tomando	 em	 consideração	 a	 situação	 excecional	 que	
atravessamos.	

	 	



	
	
	

2.	Disciplinas	Optativas	

As	disciplinas	optativas,	uma	vez	que	fomos	obrigados	a	distribuir	os	turnos	das	turmas	pela		
manhã	e	pela	 tarde,	 foram	colocadas	no	 intervalo	entre	as	13h	e	as	14h30,	que	é	o	único	
espaço	que	pode	ser	aproveitado	por	todos.	Quem	tem	aulas	de	manhã	acabará	um	pouco	
mais	tarde,	quem	tem	aulas	de	tarde	começará	um	pouco	mais	cedo.	

3.	3º	Ciclo	(Doutoramento)	

Para	o	3º	Ciclo	adoptar-se-ão	as	mesmas	medidas	de	segurança	nas	salas	de	aula	e	o	mesmo	
sistema	de	diferentes	opções	de	 lecionação	de	acordo	com	os	 cenários	a	adoptar,	 com	as	
devidas	adaptações.	

4.	Período	de	funcionamento	das	aulas	

Todos	 os	 anos	 começarão	 as	 aulas	 às	 8h30,	 de	 acordo	 com	 a	 preferência	 expressa	 em	
inquérito	a	docentes	e	alunos	no	semestre	passado,	acabando	o	período	de	manhã	às	13h.	O	
período	da	tarde	começará	às	14h30	para	dar	um	pouco	mais	de	tempo	para	a	higienização	
das	salas	de	aula,	acabando	às	19h.	

5.	Alterações	nas	salas	de	acordo	com	as	indicações	de	distância	de	segurança	

A	disposição	dos	estiradores,	mesas	e	 cadeiras	nas	 salas	de	aula	 será	alterada	de	 forma	a	
cumprirem-se	 as	 distâncias	 de	 segurança	 indicadas	 pela	 DGS.	 Para	 tal	 deverão	 ser	
respeitadas	as	indicações	colocadas	nas	mesas	e	no	pavimento.	Serão	também	indicados	no	
pavimento	os	sentidos	de	entrada	e	saída	nos	compartimentos.	

Os	auditórios	terão	a	sua	capacidade	reduzida	para	metade	e	terão	funcionamento	contínuo	
de	 ventilação	 forçada,	 para	 além	 de	 se	 verificarem	 os	 aspetos	 referidos	 anteriormente.	
Todas		as	salas	de	aula	serão	continuamente	ventiladas	por	processos	passivos.	

6.	Definição	da	aplicação	dos	vários	cenários	

No	decorrer	do	mês	de	Setembro,	e	de	acordo	com	a	evolução	da	pandemia	e	das	respetivas	
indicações	da	DGS,	do	MCTES,	e	da	Reitoria	da	UL,	será	comunicado	o	cenário	a	aplicar	no	
início	 do	 período	 letivo,	 bem	 como	 todas	 as	 medidas	 de	 segurança	 a	 observar	 nas	
instalações	da	FAUL,	de	forma	a	proteger	toda	a	comunidade	académica.		

Contamos	com	a	vossa	compreensão	e	solidariedade	neste	momento	excecional	e	difícil	que	
atravessamos,	conscientes	de	que	fizemos	o	melhor	possível	para	responder	a	circunstâncias	
muito	complexas	e	de	diversa	índole,	respeitando	também	as	diversas	DSD's	(Distribuição	de	
Serviço	 Docente)	 dos	 vários	 departamentos	 aprovadas	 em	 Conselho	 Científico	 e	
homologadas	pelo	presidente	da	FAUL.	

Desejamos	a	todos	um	ano	letivo	2020/21	em	segurança.	

Lisboa	e	FAUL	em	25	de	Agosto	de	2020		
	 	 	 	
João	Pernão	
Presidente	do	Conselho	Pedagógico	


