
 

       
Caros colegas, 

 

No próximo dia 26 de novembro, decorrem as eleições para o 

mandato de 2020-2022 dos Discentes do Conselho de Escola da 

Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa.  

O Conselho de Escola faz parte dos órgãos de governo da FMUL, 

tendo funções deliberativas e de supervisão, representando os docentes 

e investigadores, estudantes e pessoal não docente e não investigador.  

Apesar de poder parecer algo distante dos estudantes, a nossa presença 

neste Órgão oferece a possibilidade de participar em decisões 

fundamentais no que concerne o funcionamento da nossa Escola. De 

destacar as eleições do Diretor da FMUL a decorrer durante o próximo 

mandato. Por reconhecer a importância do Órgão, a Lista E 

compromete-se a Envolver os Estudantes, e assim, tornar-se a plataforma 

para uma representação ativa de toda a comunidade estudantil no 

delinear do futuro da FMUL. 

Como sabemos, 2020 foi marcado como um ano de adaptação a 

uma nova realidade, que ninguém esperava encontrar e a qual ainda 

acarreta muitas incertezas. Torna-se, então, fundamental refletir acerca 

das decisões tomadas e compreender qual o caminho a seguir na 

constante readaptação à pandemia e na transição para a normalidade. 

A Lista E considera fulcral este processo de constante aprendizagem e 

reestruturação para que os melhores resultados possam ser atingidos na 

FMUL. 

Nesta sequência, é de salientar a implementação do novo 

currículo dos anos clínicos a decorrer no ano letivo 2021/2022, e a 

relevância de que esta seja supervisionada de forma rigorosa, tendo em 

conta o feedback dos estudantes, para que assim se consiga construir 

um modelo curricular sustentável.  
 



 

Para além do já referido, a Lista E reconhece a importância da 

constante internacionalização da FMUL, e o papel preponderante que 

os estudantes podem ter na sua dinamização. Assim, promover-se-ão 

iniciativas para aumentar a visibilidade da Escola.  
Por fim, para que se consiga delinear um plano mais forte na 

Representação dos Estudantes da FMUL, a Lista E irá investir na 

cooperação com os Discentes do Conselho Pedagógico e os Dirigentes 

da AEFML, assim como assumir um papel ativo no Conselho de 

Representantes e em todos os Grupos de Trabalho em que os Discentes 

do Conselho de Escola se vejam representados. 
 

Dia 26 de novembro, vota E. 

Envolver os Estudantes para construir o futuro. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Candidatos a discentes do Conselho de Escola da FMUL: 


