
31 DE MARÇO DE 2021

ESCLARECIMENTO DA SITUAÇÃO 
GERADA EM TORNO DA PLATAFORMA 
PROCTORIO

Perante as inquietações dos estudantes da 
Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa 
manifestadas em sede de Reunião Geral de 
Alunos, relativamente ao método de avaliação 
dos recursos e também sobre a plataforma 
Proctorio, coube à Associação Académica da 
Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa 
e aos Conselheiros dar a conhecer a veracidade 
dos factos a mais de 400 alunos presentes.

O Presidente da Direção da AAFDL, Ricardo 
Vicente, deu nota da ordem cronológica dos 
eventos que antecederam a RGA, tendo 
clarificado a atuação da Associação nos 
mesmos. Esclareceu também que as relações 
com a Direção da Faculdade se mantinham e os 
esforços conjuntos nos mais variados domínios 
dos interesses dos alunos permaneciam ativos.

Sobre a plataforma Proctorio as diversas 
questões levantadas foram respondidas pelo 
Ricardo Vicente e pela Conselheira Pedagógica, 
Inês Silva, sendo esclarecido que não foi pedida 
nenhuma opinião aos Conselheiros sobre a 
plataforma, tendo apenas sido dada uma breve 
explicação técnica sobre o seu modo de 
funcionamento, não existindo nenhuma 
deliberação nos órgãos de gestão da Faculdade 
relativamente à sua implementação.

Foi também trazida a debate a legitimidade do 
Grupo de Trabalho, nomeadamente, no que 
concerne às deliberações, assim como os 
moldes do seu funcionamento, tendo ainda sido 
mencionado que deviam existir atas e que as 
mesmas deveriam ser públicas. 

RGA
N EWS PA P E R

VINCULAÇÃO DA AAFDL AO APELO DO 
DIA DE LUTA NACIONAL

Foi apresentada uma moção pelo aluno Tiago 
Fontes com o objetivo de a AAFDL vir a integrar 
o movimento associativo, sendo parte 
organizadora do mesmo. Entre as 
reivindicações elencadas, encontram-se a 
problemática da propina, bem como o aumento 
dos apoios relativos à ação social escolar.

A moção foi aprovada com 94 votos a favor, 32 
contra e 13 abstenções.


