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[DIRETOR] 
Despacho D-24/2020 

Preparação do Ano Letivo 2020 / 2021 
 

Considerando que existe um elevado grau de incerteza quanto à evolução da pandemia da 

COVID-19 e que é necessária uma preparação atempada do próximo ano letivo 2020/2021, 

determino, no âmbito das minhas competências e respeitando a autonomia pedagógica e 

científica dos regentes das várias unidades curriculares: 

1. A manutenção do ensino das aulas teóricas e teórico-práticas preferencialmente por 

metodologias de ensino à distância;  

2. O retorno à atividade letiva presencial no caso das aulas práticas e das aulas clínicas; 

3. A realização da avaliação de conhecimentos e competências, sempre que possível de 

forma presencial; 

4. A realização do ensino clínico ministrado nas clínicas universitárias de acordo com as 

regras e as normas de segurança determinadas pela Direção Clínica; 

5. A limitação da taxa de ocupação das salas de aulas e dos laboratórios de ensino de 

acordo com a sua capacidade máxima (Anexo 1); 

6. O cumprimento de todas as normas de higiene e segurança implementadas na 

Faculdade, nomeadamente o uso de máscara dentro das instalações, a desinfeção 

periódica das mãos, a utilização dos percursos de circulação devidamente sinalizados. 

 

A adaptação a esta nova realidade obrigará a um esforço de todos, docentes funcionários e 

alunos, sendo, no entanto, muito importante para aumentar a segurança de todos nós.  

 
 

Faculdade de Medicina Dentária da Universidade de Lisboa, 22 de julho de 2020. 
 

O Diretor, 
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ANEXO 1 
 

Capacidade Máxima de Salas de Aulas e Laboratórios 
 
Edifício I (Principal) 
 
Sala A101 – 33 lugares 
Sala A102 – 65 lugares 
Sala A103 – 22 lugares 
 
Laboratório L-101 – 26 lugares 
Laboratório L-102 – 15 Lugares 
 
Laboratórios Licenciatura Prótese Dentária 

Laboratório 1 – 12 lugares 
Laboratório 2 – 13 lugares 
Laboratório 3 – 13 lugares 
Sala Nobel – 4 lugares 
Sala Polimerização – 3 lugares 
Sala Gessos – 3 lugares 
Sala Impressão 3 D – 2 lugares 
Sala CAD-CAM – 6 lugares 

 
Edifício II (Torre) 
 
Auditório 
 Plateia – 217 lugares 
 Balcão – 92 lugares 
 
Sala 301 – 14 lugares 
Sala 302 – 38 lugares 
Sala 303 – 38 lugares 
Sala 304 – 14 lugares 
 
Laboratório 208 (Biologia Oral) – 20 lugares 
Laboratório 210 (Anatomia) – 34 lugares 
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