Propostas de alteração nos locais de estudo

A FEUP é uma instituição de ensino de excelência, sendo a obrigação desta Faculdade assegurar
locais e condições de estudo aos seus estudantes.
O encerramento das salas de estudo no Edifício B foi, no mínimo, uma decisão pouco popular
perante o corpo discente da FEUP. Após vários pedidos por parte da AEFEUP, a FEUP abriu anfiteatros
deste mesmo edifício. Contudo, o horário de funcionamento é reduzido face ao estabelecido na época
de pré-pandemia. Esta redução das salas de estudo no edifício B dificulta a missão de ser um estudante
de excelência e representa alguma desigualdade entre os estudantes que frequentam a FEUP.
Alguns alunos têm a possibilidade de utilizar estes recursos durante um período de tempo mais
alargado, recorrendo aos locais de estudo dos seus Departamentos, enquanto outros, por não terem um
uma sala de estudo no seu Departamento ou esta ter capacidade insuficiente, leva a um desequilíbrio no
acesso a estas salas.
Além disso, o facto de a FEUP estar encerrada ao domingo acarreta dificuldades adicionais,
principalmente se o estudante for deslocado. Para corroborar esta afirmação, basta ter em consideração
que devido ao contexto socioeconómico das suas famílias ou devido a outros fatores relativos aos
membros residentes nas suas habitações, as mesmas podem constituir-se como um local inapropriado
para estudar, levando à necessidade de recorrem às instalações da Faculdade de Engenharia.
Mantendo a FEUP fechada ao domingo, colocará em causa o estudo de muitos estudantes, uma
vez que as instalações se encontram abertas ao sábado, onde há um risco mais acrescido de insegurança
devido à realização de provas e exames que, por conseguinte, levam ao aumento do número de pessoas
presentes na Faculdade. Assim, não é plausível que neste dia da semana a FEUP se encontre encerrada.
Outro assunto referido na reunião, foi a falta de lugares da biblioteca da FEUP. Numa situação
normal, durante a época de exames, pouco tempo após a abertura da biblioteca, os lugares encontramse totalmente ocupados. Durante este período pandémico, o problema tem vindo a agravar-se cada vez
mais.
Assim, face a todas estas situações expostas anteriormente, destacamos as principais propostas
a ser implementadas para o bom funcionamento da época de exames:

1. Abertura das salas de estudo 24h
Pretendemos a abertura das salas de estudo do Piso 3 do Edifício B da FEUP, durante o período
temporal de 24 horas, constituindo algo que é reivindicado pelos estudantes há muito tempo, assim como
as salas de computadores, durante o horário noturno, sendo essenciais para os estudantes puderem
estudar e realizar trabalhos usando os recursos informáticos da FEUP.
Vivemos tempos em que a situação pandémica não pode ser “a desculpa” para que as salas
continuem encerradas, uma vez que a própria unidade de saúde local diz que “a Faculdade de Engenharia
não é um local de risco de transmissão”. Conscientes de que esta será uma medida que deverá ter um
sistema de controlo, propomos algumas soluções para que isto seja possível:


Verificação

dos

cartões

de

estudante

da

FEUP

e

dos

certificados

de

vacinação/testagem/recuperação por parte da equipa de segurança.


Criação de uma lotação máxima para cada sala de estudo aberta, garantindo as distâncias de
segurança;

2. Acesso às instalações da FEUP ao domingo

Propomos a abertura das instalações ao domingo, para que seja possível os estudantes
usufruírem dos recursos da FEUP e puderem dar continuidade ao seu estudo. Neste dia da semana, o
único movimento nas instalações é por parte dos estudantes que se encontram a estudar, não provocando
qualquer tipo de perigo no que concerne à transmissão do vírus provocado por ajuntamentos ou limitação
da distância de segurança.

3. Aumento da capacidade da biblioteca da FEUP

Cada vez mais, há uma tomada de posição em direção à transição digital na nossa sociedade. É
de extrema importância que a Faculdade de Engenharia esteja na vanguarda desta mudança. Apesar
disso, grande parte da área útil da nossa biblioteca está preenchida por estantes de livros, que muitos
deles, não são requisitados ou lidos há anos. Desta forma, propomos que grande parte da área coberta
por livros, seja convertida em lugares de estudo.
Adicionalmente poder-se-á fomentar o uso de livros em regime “e-book”, permitindo a consulta
dos mesmos de forma digital.

4. Corredor Panorâmico do Edifício B
Muitos estudantes usam os assentos metálicos do corredor do edifício B para estudar, trocarem
ideias com os seus colegas e realizar trabalhos. Algo que propomos, procurando inspiração ao Diamond
Building, da Faculdade de Engenharia de Sheffield, é trocar alguns destes assentos por secretárias e
cadeiras, ou até mesmo sofás e mesas, para que se torne um ambiente mais confortável para os estudantes
da FEUP.

