




Caro colega, 

  

Nos próximos dias 2 e 3 de Junho, terão lugar as eleições para o Conselho de Escola da 

Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa. Nestas eleições, todos os estudantes terão a 

oportunidade de votar e eleger os discentes que desejam como seus legítimos representantes 

durante os próximos dois anos. 

  

O Conselho de Escola é um dos Órgãos de Governo da nossa Faculdade, responsável por 

apreciar e discutir os principais problemas de funcionamento da Faculdade, bem como 

supervisionar e fiscalizar as ações levadas a cabo pela Direção e pelo Conselho de Gestão da 

FMUL. Trata-se, portanto, de uma entidade deliberativa que reúne membros de todas as 

vertentes de uma Academia e onde os alunos têm um papel crucial na orientação e modelagem 

do futuro da Faculdade. 

  

Conscientes da enorme responsabilidade e peso do desafio a que nos propomos, reunimos uma 

equipa de 6 pessoas com a motivação, desejo e empenho necessários para defender os 

interesses fundamentais dos estudantes e da nossa Escola. Nesse sentido, esta equipa deu 

origem à Lista V, uma lista com o objectivo primordial de representar a tua Voz, de cumprir um 

Vínculo entre os estudantes e a Academia e de defender uma Visão para a nossa Faculdade. 

Posto isto, nós, membros constituintes da Lista V, vimos apresentar a nossa candidatura para o 

Conselho de Escola. 

  

Vem conhecer a nossa Visão e deixa-nos ser a tua Voz!  

Dias 2 e 3 de Junho, Vota V!  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Gestão Interna da Faculdade 

Ensino-Aprendizagem 
• Promover uma discussão e diálogo com a Direção da FMUL sobre as condições 

pedagógicas da nossa Faculdade e encorajar a procura ativa de medidas que visem o 

desenvolvimento de melhores condições de ensino; 

• Averiguar o estado dos trabalhos em pedagogia e educação médica dos órgãos e grupos 

de trabalho da Faculdade, com vista a garantir o cumprimento das metas e objetivos por 

este assumidos, com ênfase particular em: 

๏ Garantir a formação e avaliação pedagógicas dos docentes da FMUL, previstas pelo 

Departamento de Educação Médica; 

๏ Acompanhar os trabalhos realizados no âmbito da reestruturação dos anos clínicos, 

procurando aumentar a proficuidade da Comissão de Avaliação do Ensino Clínico e 

apresentar propostas baseadas nos resultados da revisão do atual plano curricular dos 

anos clínicos; 

• Ressalvar a importância do Trabalho Final de Mestrado e encorajar uma discussão 

abrangente sobre a sua pertinência, nos trâmites atuais, ponderando possíveis alterações às 

normas que regem o TFM; 

• Incentivar o diálogo e discussão sobre os âmbitos e objetivos do Tronco Curricular 
Optativo, procurando analisar o trabalho levado a cabo pelo grupo de trabalho com 

docentes e discentes, criado pelo Conselho Científico da FMUL, com vista a rever estas 

unidades curriculares; 

• Estudar e discutir a necessidade de docentes na FMUL, considerando a adequação e 

carência de novos docentes e ponderando a realização de novas contratações, para 

complementar as necessidades pedagógicas e o ensino na nossa faculdade;  

• Promover o debate e discussão sobre como reservar aos docentes tempo protegido para o 
ensino, com o objetivo que estes possam leccionar aulas mais completas e com mais 

disponibilidade para os seus alunos; 

• Garantir que a FMUL se encontra preparada para lidar com as alterações provenientes da 

revisão do Internato Médico, procurando alinhar e integrar a formação pré-graduada com a 

formação pós-graduada.  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Investigação 
• Incentivar o aumento das oportunidades de investigação na FMUL, procurando potenciar 

a divulgação de programas e concursos que suportem a realização de investigação por 

estudantes; 

• Averiguar o estado atual de sustentabilidade do GAPIC e encorajar a procura de novos 
parceiros e fontes de financiamento que garantam a continuidade e crescimento das 

iniciativas de apoio financeiro a projetos de investigação; 

• Estudar e discutir as iniciativas e parcerias atualmente estabelecidas que visem o estímulo da 

investigação e a atribuição de bolsas para projetos de investigação pré- e pós-graduada; 

• Assegurar a acessibilidade das iniciativas e oportunidades existentes à data a todos os 

alunos da FMUL. Prestar um maior destaque a alternativas que favoreçam a investigação 
como uma alternativa profissional, como as Bolsas Fulbright, um concurso que visa a 

atribuição de bolsas para realizar projetos de investigação nos Estados Unidos da América. 

Instalações e Serviços Administrativos  
• Acompanhar e promover um diálogo entre a Direção da FMUL e o Conselho de Escola, 

procurando definir prioridades na manutenção e renovação das instalações da Faculdade, 

procurando direcionar investimentos para obras indispensáveis. Entre estas, destacamos a: 

๏ Continuação da renovação dos anfiteatros onde decorrem as aulas, com vista a 

providenciar as condições mínimas e aceitáveis de conforto aos alunos; 

๏ Modernização das instalações da FMUL, nomeadamente dos referidos anfiteatros, 

procurando implementar materiais audiovisuais e tomadas elétricas para os alunos 

poderem usufruir desses materiais nos anfiteatros, permitindo a utilização de recursos 

úteis para potenciar a qualidade e adesão às aulas; 

๏ Esclarecer a condição atual de construção do Centro de Simulação Avançada, 

promovendo a sua concretização e disponibilização a todos os estudantes. 

• Promover a realização de um inquérito entre os estudantes, com vista a determinar o seu 

grau de satisfação com os serviços administrativos da Faculdade, nomeadamente com a 

Secção Académica e com o Núcleo de Cooperação Internacional, utilizando posteriormente 

esta informação para melhorar a qualidade do serviço prestado; 

• Acompanhar a construção do Edifício Reynaldo dos Santos, com vista a garantir a criação 

de novos espaços pedagógicos para os estudantes da FMUL; 

PLANO ELEITORAL 



 

• Verificar e acompanhar o desenvolvimento e lançamento da nova plataforma online da 
Universidade de Lisboa, garantindo um melhor serviço e apoio aos estudantes na escolha 

horário. 

Apoio ao Estudante e Ação Social  
• Fomentar a discussão e o debate, trabalhando, em proximidade com a Direção da FMUL, 

questões como o abandono escolar e os custos das propinas, transporte e alojamento, 

procurando determinar alternativas e iniciativas que permitam suportar e ajudar estudantes 
em dificuldades financeiras; 

• O valor da propina é proposto pelo Reitor e aprovado em sede de Conselho Geral da UL, 

após período de auscultação dos órgãos das escolas. Pretendemos acompanhar de forma 

ativa o processo de fixação do valor, defendendo sempre os superiores interesses da 

Universidade, da Faculdade e dos estudantes; 

• Promover um diálogo aberto com a Direção da FMUL acerca da tabela de emolumentos, 

com vista a assegurar a fixação de valores suportáveis para todos os estudantes; 

• Averiguar o interesse na aprovação do estatuto estudante internacional, que motivará a 

internacionalização da Faculdade, e poderá ser um contributo para aumentar 

sustentabilidade financeira da Escola; 

• Encorajar a atribuição de apoios a estudantes da FMUL que pratiquem desporto e que 

participem em eventos desportivos em representação da FMUL, procurando também 

incentivar a aprovação do estatuto estudante-atleta. 

Estatutos e Regulamentos  
• Garantir o cumprimento zeloso dos estatutos por parte de todos os Órgãos de Gestão da 

FMUL, procurando primar em todos os momentos pela exatidão, transparência e rigor; 

• Ponderar e aprovar alterações, se consideradas necessárias, aos estatutos, sem nunca 

descurar o supervisionamento da sua aplicação. 
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Gestão e Representação Externa  

Promover a internacionalização da FMUL, procurando afirmar o nome da instituição na 

comunidade médica nacional e internacional. 

Política com âmbito Nacional 
• Garantir a defesa da tomada de posição adotada pela FMUL relativamente à redução 

efetiva e imediata do numerus clausus na Faculdade, promovendo uma postura ativa e 

dinâmica na sua vindicação junto das estruturas relevantes (Universidade de Lisboa, 

Conselho de Escolas Médicas Portuguesas, Ordem dos Médicos, Conselho Nacional do 

Internato Médico); 

• Trabalhar em proximidade com a direção da FMUL na procura de alternativas de 
financiamento para a faculdade que permitam uma discussão sobre os numerus clausus e 

contemplar a sua adequação às capacidades formativas da FMUL; 

• Encorajar iniciativas de cooperação entre a FMUL e outras Instituições de Ensino Superior, 
procurando vantagens e melhores condições de ensino para os alunos da FMUL; 

• Promover a mobilidade interinstitucional no interior da Universidade de Lisboa, 

permitindo a realização destas unidades curriculares em Escolas e áreas de interesse 

diferentes e, desta forma, expandir a diversidade e competências adquiridas na formação 

pré-graduada da FMUL. 

Políticas com âmbito Internacional 
• Garantir o crescimento do impacto internacional da Faculdade, nomeadamente através da 

potenciação dos métodos de divulgação e da internacionalização da imagem da FMUL: 

๏ Produção de uma versão traduzida do nome oficial da Faculdade, com o objetivo 

de facilitar a identificação e as citações da FMUL na comunidade internacional; 

๏ Construção de um logótipo onde conste a referida denominação traduzida, 

procurando incrementar o seu reconhecimento global; 

๏ Conclusão da reformulação do site da Faculdade, com a disponibilização de uma 

versão em inglês, de acordo com a estratégia de internacionalização prevista pela 
Faculdade.  
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• Incentivar a criação de cursos e módulos curriculares, pré e pós graduados, lecionados em 
inglês, que venham promover a sua frequência por estudantes internacionais, com o objetivo 

de incrementar o contato e afirmar a FMUL como uma Faculdade de Medicina 
internacional, com uma política acolhedora a estudantes estrangeiros; 

• Considerar e avaliar futuras propostas que visem a implementação do estatuto estudante 
internacional, com o desígnio de consolidar a FMUL como uma influência internacional, 

considerando que este estatuto não implicará prejuízo para os estudantes nacionais. 

Programas de Mobilidade e ERASMUS+ 

• Incentivar a renovação e a revisão de protocolos para realização de mobilidade, 

procurando reformular a oferta e multiplicidade de Universidades internacionais com 

oportunidades formativas acessíveis a estudantes portugueses; 

• Promover a reformulação da apresentação das Faculdades-destino aos candidatos, de 

modo  a que seja possível facilitar a construção de um plano de equivalências de estudos. 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Direção e Conselho de Gestão 

Funções Estatutárias 
• Proceder ao acompanhamento do mandato do Diretor da FMUL, adotando uma postura 

próxima e séria, procurando sempre representar os interesses dos estudantes; 

• Avaliar critica e rigorosamente o plano e orçamento de atividades anual, acompanhando de 

forma próxima o seu cumprimento e execução; 

• Apreciar e analisar de forma precise e minuciosa o relatório de atividades e contas da 
FMUL, garantindo o cumprimento do mesmo e uma gestão sólida do património da 

Faculdade. 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Eleições para Diretor da FMUL 

• Auscultar os estudantes previamente à campanha eleitoral, procurando averiguar os 

interesses e principais áreas de importância atribuidas pelos estudantes ao cargo de Diretor; 

• Elaborar um resumo das opções estratégicas e planos de ação dos candidatos a diretor da 

FMUL e apresentação da referida informação aos estudantes; 

• Agendar reuniões com os candidatos, procurando auscultar e averiguar as suas motivações 

e os seus ideais, defendendo sempre os superiores interesses dos estudantes e da Escola; 

• Proceder à recolha de questões por parte dos alunos aos candidatos a Diretor, que serão 

posteriormente colocadas aos visados e as respostas transmitidas aos estudantes; 

• Proceder à realização de uma audiência pública relativamente à escolha para diretor, com 

vista a permitir o envolvimento dos estudantes no processo eleitoral. Posteriormente, no 

momento da eleição, será votado de acordo com a posição estabelecida pela comunidade 
de estudantes. 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Dinâmica Interna e Cooperação 

Listas Candidatas 
• Propomos que todos os membros interessados de ambas as listas participem e em conjunto 

procuraremos definir uma metodologia de trabalho profícua e que permita defender os 

estudantes da melhor forma possível.; 

Método de Trabalho 
• Particular relevância dada à coesão e convergência no processo de tomadas de decisão; 

• Consultar os colegas, sempre que necessário, na tomada de uma posição por parte dos  

Discentes do Conselho de Escola; 

• Criar uma plataforma que permita aos colegas expor as suas dúvidas bem como 

preocupações promovendo o constante contacto entre os Discentes do conselho de escola e 

os restantes estudantes; 

• Reativar o facebook “Conselho de Escola - Alunos” criado no mandato anterior pelos 

Discentes do Conselho de Escola; 

• Dar a conhecer à restante comunidade estudantil os tópicos abordados em reunião de 

Conselho de Escola através de publicações sucintas e esclarecedoras; 

• Manter uma boa e eficaz comunicação com os restantes representantes dos estudantes 

em diferentes órgãos, procurando trabalhar em conjunto quando se justifique. 
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