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PROPOSTA 
da Diretoria Executiva de 24 de março de 2020 

Medidas decorrentes do período de suspensão e outras providências 

Neste momento de absoluta excepcionalidade, o NELB vem promovendo o acompanhamento 

dos alunos no limite de seus esforços e recursos. Dentre as medidas adotas está a eleição de 

representantes por turmas nos mestrados e doutoramentos, de forma a garantir o acompanhamento de 

cada turma. Além disso, fizemos um esforço para acompanhar o máximo possível todos os grupos de 

whatsapp e para processar as mensagens que dizem respeito a questões pedagógicas. Desta forma, as 

propostas que seguem procuram congregar o menor prejuízo e a maior eficiência daquilo que foi 

absorvido em dezenas de milhares de mensagens lidas. 

Há escolhas que devem ser feitas, mas, na maior parte das vezes, é possível estabelecer termos 

médios e soluções que admitam mais de uma possibilidade e que também permitam a 

autodeterminação dos atores do processo de ensino e aprendizagem. Considerar as realidades de cada 

grupo e buscar procedimentos que alcancem soluções personalizadas para cada grupo de alunos e 

professores é um objetivo difícil, mas necessário. Há um dever de garantia do bem-estar destes atores, 

mas também de garantia de uma produção científica de excelência. 

Neste momento, enfrentamos problemas antigos que se aprofundam, como é o caso da 

marcação dos júris, e problemas recentes, como é o caso da suspensão das atividades presenciais e as 

dificuldades decorrentes disso. As questões financeiras, levantadas por diversos alunos, não foram 

contempladas dentre essas medidas porque já levantadas anteriormente em requerimento enviado à 

Direção e ao Conselho Académico. 

No âmbito dos Mestrados e Doutoramentos, realizamos estudos e avaliamos situações e 

decidimos propor as seguintes medidas, na esperança de que terão o condão de solucionar alguns 

problemas e mitigar outros, além de concertar grupos com necessidades distintas e às vezes antagônicas. 
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1. Medidas relativas à pós-graduação 2018/2019 

 

Medida 1.1: recomendação para que a Direção da FDUL determine à Divisão Académica o 

cumprimento dos prazos dos Artigos 48.º, n. 1, e 75.º, n. 1, do Regulamento dos Mestrados e 

Doutoramento, concedendo o prazo de 30 dias úteis e 60 dias úteis, respectivamente, aos Mestrandos e 

Doutorandos do ano letivo 2018/2019 para apresentação dos seus temas e orientadores, além de outras 

providência estabelecidas no mesmo regulamento. 

Justificativa: no dia 23 de abril de 2020, a Divisão Académica estabeleceu o prazo de 15 dias 

corridos para a inscrição dos mestrandos e doutorandos no ano de dissertação e tese, respectivamente, 

descumprindo a determinação dos Artigos 48.º, n. 1, e 75.º, n. 1, do Regulamento dos Mestrados e 

Doutoramento, que assegura o prazo de 30 dias úteis e 60 dias úteis para o respectivo ciclo. 

 

Medida 1.2: recomendação ao Conselho Académico para que mantenha o prazo inicial da 

inscrição para o ano de tese ou dissertação do Mestrado em Direito e Ciências Jurídicas e do 

Doutoramento 2018/2019 na data informada pela Divisão Académica, mas que se suspenda a contagem 

do prazo até a regularização das atividades presenciais na Biblioteca da FDUL. 

Justificativa: da mesma forma que se fará em relação à Medida 1.3, o que se procura aqui é 

harmonizar duas necessidades distintas, mas que não precisam ser consideradas um trade off. Ainda que 

o ano letivo tenha terminado em 15 de outubro do semestre passado, há professores que exigem que os 

alunos já tenham as suas notas fechadas para aceitar a orientação. Deve-se considerar que há alunos que 

sequer receberam suas últimas notas (outro problema identificado e já informado à Divisão Académica). 

Isso releva a necessidade de que sejam suspensos os prazos até a normalização da situação, o que 

encontrou sensibilidade na Direção e no Comissão Permanente do Conselho Científico, haja vista o 

Despacho 33/2020 e o ponto 2.1 da Ata da Reunião daquela comissão. 

 

Medida 1.3: recomendação ao Conselho Científico para que, excepcionalmente neste ano, os nn. 

1 e 2 do Artigo 52.º do Regulamento dos Mestrados e Doutoramento sejam alterados para: relativamente 

ao n. 1, permitir a entrega da dissertação a partir de uma data fixa definida em cinco meses após a início 

do cômputo do prazo e determinar o termo final em seis meses após a regularização das atividades 

presenciais na Biblioteca da FDUL; e, relativamente ao n. 2, permitir a entrega da dissertação a partir de 

uma data fixa do mês de dezembro de 2020 e determinar o termo final em doze meses após a 

regularização das atividades presenciais na Biblioteca da FDUL ou da notificação ao estudante da 

aprovação do tema e do professor orientador pelo Conselho Científico, no caso de aprovação da Medida 

1.2., e, permitir a entrega da tese a partir de uma data fixa do mês de dezembro de 2022 e determinar o 

termo final em trinta e seis meses pós a regularização das atividades presenciais na Biblioteca da FDUL 

ou da notificação ao estudante da aprovação do tema e do professor orientador pelo Conselho Científico, 

no caso de aprovação da Medida 1.2. 

Justificativa: a proposta procura concertar duas demandas diferentes, proveniente de duas 

realidades apresentadas pelos alunos. De um lado, há alunos que têm a necessidade de terminar o seu 

ciclo de estudos, seja por razões contratuais ou de planejamento pessoal, de outro, há alunos que 

realmente encontram e encontrarão dificuldades relativamente ao levantamento de material bibliográfico, 

não seria outra razão, senão esta, para que o Despacho 33/2020 e o ponto 2.1 da Ata da Reunião da 

Comissão Permanente do Conselho Científico suspenderam os prazos. Desta forma, garante-se a entrega 
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das dissertações a partir do prazo mínimo previsto no Regulamento dos Mestrados e Doutoramento, 

contados da data de abertura das inscrições pela Divisão Académica, mas, também, garante-se o prazo 

máximo de estudo previsto no mesmo regulamento. 

 

2. Medidas relativas à pós-graduação 2019/2020 

 

Medida 2.1: quanto ao Mestrado Científico e o Doutoramento, recomendação para que o 

Conselho Pedagógico e o Conselho Científico, naquilo que compete a cada órgão, estabeleçam, 

relativamente à continuidade das atividades letivas por meio virtual durante o período de suspensão, as 

seguintes regras e procedimento: 

(1) envio de ofício aos regentes de cada disciplina para que decida pela continuidade das 

atividades por meio virtual ou a suspensão por ausência de condições pedagógicas, informando, no 

primeiro caso, o plano de trabalho, a exemplo do que foi feito na licenciatura;  

(2) em caso de continuidade das atividades, realização de inquérito com os alunos da disciplina a 

fim de aferir se consideram viável do ponto de vista bibliográfico, bem como da sua realidade e condição 

de acesso aos meus tecnológicos, a continuidade das atividades letiva de forma não presencial, devendo 

as atividades serem suspensas em razão de uma resposta negativa da maioria absoluta da turma ou 

continuadas em face de resposta positiva por maioria simples; e, 

(3) no caso de continuidade das atividades por dupla confirmação (regente e alunos), 

recalendarização dos seminários a partir dos alunos a partir dos alunos que se sintam preparados para 

apresentar, resguardada a possibilidade dos alunos que aleguem necessidade de bibliografia adicional 

apresentarem apenas após o retorno das atividades presenciais na Biblioteca da FDUL. 

Justificativa: O NELB realizou levantamento junto a representantes de 56 e 47 turmas em dois 

inquéritos, atualizados até às 15:00 do dia 24 de março de 2020. Por essa aferição, 66% das turmas tiveram 

suas aulas suspensas pelos regentes e 34% permaneceram ou permanecerão com aulas. Destas turmas 

que tiveram a continuidade determinada pelo regente, 11 delas, ou 68,8% das turmas, são favoráveis ao 

prosseguimento das atividades, enquanto 5, ou 31,3%, prefere que os seminários sejam suspensos até o 

retorno definitivo. É importante dizer que nesta avaliação ainda foi perguntado a essas 16 turmas que 

continuarão as suas atividades a opinião delas relativamente a haver material bibliográfico suficiente e foi 

afirmado por 81,3% das turmas que não. Dentre as turmas que continuarão, ainda foi levantado que meio 

será utilizado pelos professores no prosseguimento das atividades e a maior parte usará videoconferência, 

mas ainda é possível verificar o uso de email em 21,1% dos casos e a gravação dos seminários em 10,5% 

dos casos. Essa pesquisa demonstra a diversidade de soluções tomadas pelos professores e avaliadas pelos 

alunos. 

A solução apresentada nesta medida considera a autodeterminação, primeiro, do professor e, em 

seguida, dos alunos, em conjunto e individualmente. Trata-se de considerar que, modernamente, o 

processo de ensino e aprendizagem não pode ser tomado por uma visão, nem burocrática, nem 

autoritária, em especial quando se está tratando de uma pós-graduação. Ademais, é princípio básico do 

ensino e da aprendizagem modernos a possibilidade de autodeterminação e respeito mútuo entre os 

envolvidos no processo. 

Seria contrária a esta visão pedagógica qualquer medida que impusesse ao professor, neste caso 

66% deles, a continuidade de atividades sem as condições bibliográficas mínimas à continuidade das 

atividades, e isso pode ser aplicável aos alunos, que protagonizarão essas pesquisas. Na certeza de que há 
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uma preocupação institucional com uma produção científica de alto nível, entendemos que a melhor 

solução é uma abordagem de ensino e aprendizagem nestes termos. 

 

Medida 2.2: quanto ao Mestrado Científico e o Doutoramento, recomendação para que o 

Conselho Pedagógico e o Conselho Científico, naquilo que compete a cada órgão, determinem regime 

especial aos alunos que saíram ou não se encontram em território português e que se vejam impedidos 

de retornar. A depender da continuidade ou suspensão das atividades a que se referiu a Medida 2.1, o 

regime deve prever o acompanhamento metodológico da pesquisa e escrita dos relatórios à distância, seja 

por videoconferência, seja por email, sem prejuízo ao aluno que não possa retornar à FDUL, mesmo 

após a regularização das atividades presenciais. 

Justificativa: O NELB realizou levantamento junto a representantes de 56 e 47 turmas em dois 

inquéritos, atualizados até às 15:00 do dia 24 de março de 2020. Por essa aferição, e considerando que 

cada aluno pode estar matriculado em até três turmas/disciplinas, a que chamaremos de posto, foram 

levantadas informações de 709 postos, dos quais 168 já confirmaram não estar mais em Portugal e 43 

afirmaram que pretendem deixar o país em breve. Isso significa que, cerca de 30% dos postos destas 47 

turmas estão potencialmente inviabilizados de comparecer presencialmente às aulas em eventual retorno, 

dada as medidas de segurança tomadas recentemente e as perspectiva da curva de crescimento do país 

destino da absoluta maioria dos alunos da pós-graduação científica. Dado que o levantamento apontou 

para a pendência de 607 apresentações de seminários nas 56 turmas, a potencial ausência de 30% dos 

alunos é um fator a ser levado em consideração. Entendemos que a redução de incertezas e a garantia da 

segurança das atividades pedagógicas são ônus que podemos nos desincumbir em prol, de um lado do 

bem estar dos alunos, de outro da nossa busca por excelência científica, e esta medida auxiliará neste 

processo, ainda mais se receber a colaboração dos senhores conselheiros no sentido de melhor 

especificar o regime especial baseando-se em suas próprias experiências. 

 

Medida 2.3: quanto ao Mestrado em Prática Jurídica, recomendamos recomendação para que o 

Conselho Pedagógico e o Conselho Científico, naquilo que compete a cada órgão, determinem a 

obrigatoriedade das aulas via Zoom, ou outro meio de videoconferência; a garantia por parte do regente 

de que as atividades desenvolvidas serão acompanhadas pelo envio de qualquer material necessário à 

realização da atividade, nisso incluídas quaisquer apresentações ou exercícios a serem realizados pelos 

alunos. 

Justificativa: o ano letivo do Mestrado em Prática Jurídica encontra peculiaridades regulamentares 

que não se encontram no Mestrado Científico e o Doutoramento, inclusive a realização de exames, que 

voltam a atenção ao calendário e à presença dos alunos, tal qual ocorre na licenciatura. Outra 

peculiaridade é a possibilidade de realização de estudos dirigidos, no entanto, dadas as atuais 

circunstâncias, caso eles não sejam acompanhados do material bibliográfico necessário, não será possível 

a sua realização, ou se estará impondo a quem não tenha meus à sua disposição, como é o caso de uma 

biblioteca jurídica particular, exercício hercúleo, incompatível com os valores institucionais. 

 

3. Medidas relativas à pós-graduação 2014/2015, 2015/2016, 2017/2018 e anteriores 

 

Medida 3: recomendação ao Conselho Científico para estabelecer pelo menos uma comissão 

especial de júri à distância em cada especialidade, responsável por realizar os júris por videoconferência. 
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A arguição nestes meios dependeria de aceitação prévia dos mestrandos e doutorandos, que indicariam 

seus nomes para lista de marcação. 

Justificativa: A FDUL já enfrenta dificuldades de aprovar no Conselho Científico júris na mesma 

proporção que são depositadas as teses, como bem se referiu o Prof. Doutor Paulo Sousa Mendes, 

Coordenador dos Estudos Pós-Graduados, na reunião de 23 de outubro de 2019 daquele conselho. Não 

são raros os relatos de alunos que esperaram um ano para a marcação do seu júri. Nos mestrados, 

conforme Ata 2/2020 do Conselho Científico, há cem dissertações do ano passado à espera de marcação. 

Este é o ponto de situação em que nos encontrávamos antes das restrições que nos foram impostas pela 

pandemia que ora enfrentamos. Ainda que a proposta de júris realizados à distância tenha encontrado 

resistência no passado, devemos concluir que isso não reduz em nada a qualidade do trabalho 

apresentado, nem a qualidade da exposição dos arguidores e do arguido. A marcação dos júris muitas 

vezes encontra a indisponibilidade de professores da casa e de professores externos que estão em 

atividades externas, nacionais e internacionais, mas que, caso pudessem participar à distância, poderiam 

participar dos júris. Seria um ganho adicional do modelo, que não se pretende a afastar o presencial, 

muito pelo contrário, mas agregar e beneficiar. 

Estacionarmos a marcação de júris e suspendermos os júris já marcados pela impossibilidade de 

comparecimento presencial dos membros do júri ou/e do arguido poderá paralisar nosso calendário 

pelos próximos seis meses, a ter em conta que muitos alunos, dada a imprevisibilidade e incertezas das 

marcações dos júris, não se encontram em território português e que podem ter dificuldades baseadas 

nas restrições dos próprios Estados onde se encontram. Isso, somado ao déficit já descrito, coloca-nos 

em uma situação de engarrafamento que demoraremos anos para resolver, elevando o tempo já extenso 

para cursar a pós-graduação na FDUL (tenha-se que o mestrado, que já tem média que varia de 3 e 3,5 

anos, algo que já é igual ou muito próximo de doutoramentos em outras instituições de igual renome e 

qualificação, pode ser catapultado para 4 ou 5 anos se não tomarmos uma medida concreta para tratar 

da questão durante esse período de excepcionalidade). Trata-se antes de uma grande oportunidade de 

darmos esse passo importante. 

 

Lisboa, 24 de março de 2020 

 

Cláudio Cardona 

Presidente do NELB 
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