
FACULDADE DE DIREITO
JNIVERSIDADE DR LISROA

DESPACHO N.2 40/202 1

Corn issão de Garantia da Qualidade da FDUL

A Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa (FDUL) é urna instituicão de referenda

no ensino e transmissão de saberes jurIdicos, corn uma identidade e notoriedade

sedimentada ao longo dos seus rnais de cern anos de existência.

A cultura de qualidade e de meihoria continua do servico prestado pela Escola, em todas as

dimensöes, tern sido e deverá continuar a ser urna prioridade. Para fortalecer e conferir

major visibilidade a este desiderato, pretende-se prornover a articulação e agregacão, num

ünico Sistema Integrado de Garantia da Qualidade da Escola, dos instrumentos, boas

práticas e documentos enquadradores atualmente existentes em rnatéria de garantia da

qualidade.

A tarefa de consolidar e articular esta informacao é entregue a urna comissão criada para o

efeito, sem prejuizo da integral observância das funcöes de todos os órgãos estatutários e

servicos da Faculdade, os quais, no âmbito das respetivas cornpetências, são os primeiros

responsáveis por procurar e garantir a qualidade.

Atendendo ao exposto, e nos termos do disposto na alInea n) do artigO 28. dos Estatutos

da Faculdade de Direito, homologados pelo Despacho n.2 15674-C/2013, de 27 de

setembro, na versão resultante da respetiva alteracão e republicacão através do Despacho

n. 4796/2020, publicado no Didrio dci Repáblica, 2. série, n.2 78, de 21 de abril de 2020,

deterrnino:

1. A criação de urna Comissão corn o objetivo de, em articulacao corn os órgãos

estatutários e os servicos da Faculdade, e corn os órgãos e servicos da Universidade

de Lisboa competentes na area da qualidade, estudar, consolidar e apresentar
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propostas de urn Manual da Qualidade da FDUL e demais docurnentos e

instrurnentos de suporte ao Sisterna Integrado de Garantia da Qualidade da Escola.

2. A Cornissão é coristitulda pelos seguintes elernentos:

Prof. Doutor Miguel Assis Rairnundo (Coordenador)

Prof. Doutor Nuno Cunha Rodrigues

Prof.a Doutora Aria Gouveia Martins

Prof. Doutor Francisco Mendes Correia

Prof.a Doutora Isabel Graes

Dr. Diogo Calado

Dr. Joana Costa Lopes

Lisboa, 07 de maio de 2021

A Diretora,

(Prof.a Doutora Paula Vaz Freire)
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