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A Direção da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa (CIÊNCIAS) torna público que não 
existem nesta data indícios de se ter verificado a existência de um absentismo superior ao 
normal nas provas de avaliação realizadas nos dias 11 e 12 de fevereiro de 2022. CIÊNCIAS 
agradece a toda a Comunidade a confiança demonstrada, e a contribuição dada por cada um para 
a tranquilidade e civismo com que decorreram as atividades académicas durante este período, 
não querendo deixar de fazer um agradecimento muito particular aos alunos, às suas famílias e 
aos docentes envolvidos. 
 
CIÊNCIAS agradece às autoridades competentes pela sua eficácia na ação, e ainda às muitas 
instituições internas e externas à Universidade de Lisboa que manifestaram a sua solidariedade 
ao longo deste processo, não querendo deixar de expressar explicitamente um agradecimento 
público à Associação dos Estudantes da Faculdade de Ciências de Lisboa que, pela sua postura 
responsável e altamente esclarecida, teve uma contribuição relevante para a manutenção 
possível do sentimento de normalidade. Agradece-se ainda a ação do Gabinete de Apoio 
Psicológico de CIÊNCIAS, que, se manterá como habitualmente disponível para a prestação de 
apoio a todos os membros da comunidade de CIÊNCIAS. 
 
A Direção de CIÊNCIAS, consciente de que as avaliações efetuadas decorreram num ambiente 
anormal, e dando cumprimento ao último passo do plano de ação gizado ainda antes de os 
acontecimentos se tornarem públicos, informa ainda que todos os alunos inscritos nos exames 
dos dias 11 e 12 de fevereiro, independentemente de os terem realizado ou não, terão 
possibilidade de acesso a exames das mesmas disciplinas, a realizar na época extraordinária 
destinada aos alunos em situação de confinamento por efeito da pandemia COVID, mesmo que 
apenas para efeitos de melhoria da classificação obtida. 
 
CIÊNCIAS mantém a convicção de que o plano de ação de resposta à situação que agora termina 
permitiu compaginar a defesa intransigente dos interesses da nossa comunidade académica, em 
particular dos alunos, com a defesa do valor intrínseco que a manutenção da normalidade 
representa para a diminuição do alarme social em épocas de crise como a que foi vivida. 
 
A Direção de CIÊNCIAS informa que não pretende vir a efetuar novas declarações públicas sobre 
os acontecimentos, e desafia os media em geral a assumirem uma postura de autocontenção 
compatível com a defesa do superior interesse público. 
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