
Comunicado dos Representantes dos Alunos no  
Conselho de Estudantes 

 
 

Cara comunidade académica,  

 

O Conselho de Estudantes reuniu no passado dia 13 de março de 2020 com o               

Reitor da Universidade NOVA de Lisboa, Professor Doutor João Sàágua, e com o             

Administrador da Universidade NOVA de Lisboa, Dr. José Branco, tendo para vos            

comunicar o seguinte: 

 

1. Todas as unidades orgânicas da Universidade NOVA de Lisboa encontram-se a prestar            

acompanhamento constante aos alunos em programas de mobilidade, verificando o seu           

estado e se regressaram aos seus países de origem; 

2. Até ao momento, encontram-se encerradas as instalações da NOVA SBE e as            

instalações da NOVA IMS. 

3. A situação relativa às residências de estudantes encontra-se acautelada, tanto para os            

alunos que preferiram permanecer nas mesmas, como para aqueles que optarem           

regressar a casa. Estão também a ser salvaguardadas as necessidades que possam            

surgir caso a situação se agrave. Neste sentido, estão a ser implementados os             

procedimentos adequados para as residências universitárias, devidamente garantidos        

pelos SASNova e pela Universidade NOVA de Lisboa. Apelamos também a que todos             

os estudantes nas residências deixem os seus pertences empacotados para facilitar           

uma possível evacuação do espaço; 

4. As cantinas continuarão em funcionamento, assegurando os serviços mínimos até          

novas ordens em contrário. São exceção as cantinas da NOVA Medical           

School|Faculdade de Ciências Médicas e da NOVA School of Business and Economics            

que se encontram encerradas; 
5. As aulas presenciais continuarão suspensas até dia 13 de abril, sendo esta situação             

passível de reavaliação progressiva até esta data ou caso surjam novas indicações; 

6. Todos os pressupostos pedagógicos das diferentes Unidades Orgânicas estão a ser           

assegurados pelos diferentes Conselhos Pedagógicos, tendo-se optado pela        

prossecução da atividade letiva através de plataformas de e-learning, disponíveis para           

todos os alunos e docentes. Apelamos para que os alunos da Universidade NOVA de              

Lisboa informem e cooperem com os docentes em caso de funcionamento indevido das             

plataformas alternativas de ensino; 



7. Apresenta-se como principal objeto de trabalho prosseguir o normal funcionamento das           

atividades letivas salvaguardando os maiores interesses dos alunos. De momento, não           

se exclui a necessidade de extensão ou reorganização do calendário escolar,           

carecendo de análise futura em função da evolução da situação, estando, no entanto, a              

ser acompanhada a situação específica de todos os finalistas de ciclo; 

8. As Associações de Estudantes da Universidade NOVA de Lisboa encontram-se em           

acompanhamento permanente aos estudantes, procurando que as suas necessidades         

sejam protegidas, incluindo os que se encontram nas residências e os de intercâmbio.             

Acrescentamos que este órgão na figura dos respetivos representantes dos alunos e na             

da Reitoria demonstram total disponibilidade para prestar todos os esclarecimentos          

necessários; 

9. Na esteira das circunstâncias atuais, foram nomeados, em Conselho de Estudantes,           

dois representantes para estabelecerem a ligação com a Reitoria da Universidade           

NOVA de Lisboa em relação à situação presente, sendo estes João Vassal (Presidente             

da Associação de Estudantes da NOVA School of Law) e Pedro Ferreira (Presidente da              

Associação dos Estudantes da Faculdade de Ciências e Tecnologia), como suplente.           

Foi solicitada, pelo Conselho de Estudantes, a presença de um destes elementos em             

eventuais reuniões da Universidade NOVA de Lisboa relativas à COVID-19, por forma a             

que os estudantes possam ter participação ativa nas ponderações e decisões tomadas; 

10. Por último, as Associações dos Estudantes, cientes do surto que se vive neste             

momento, vêm apelar a que os estudantes respeitem as medidas implementadas pelas            

autoridades de saúde, procurando obter informação fidedigna junto destas. Do mesmo           

modo, solicita-se que acompanhem o site da Universidade NOVA de Lisboa           

(https://www.unl.pt/) onde serão disponibilizadas atualizações relativas a casos que         

possam eventualmente surgir e face às medidas ou precauções adicionais a serem            

tomadas. 

 

Posto isto, esperemos que toda a comunidade académica da Universidade NOVA           

de Lisboa possa ultrapassar este momento o mais rapidamente possível, com a certeza             

de que todos contribuímos para o melhor desfecho do mesmo. 

 

Saudações académicas, 

 

 

https://www.unl.pt/

