
mudança da sala de estudo

4 de Dezembro de 2003

Caros Alunos da LMAC e da LCI,

Entre Sábado e 3a feira (6-9 Dezembro) a sala de estudo da LMAC e da LCI será transferida
para a sala no piso 1 do Edif́ıcio de Pós-Graduação à direita da entrada principal, com porta de
vidro em frente à recepção do edif́ıcio. Provavelmente a ligação para computadores portáteis
só será estabelecida na 3a feira, ainda que o mobiliário possa ser mudado antes.

Esta nova sala tem uma agradável repartição do espaço, um acesso fácil, vista para a entrada
do edif́ıcio, estores e até aquecimento! Será uma localização temporária para a sala de estudo,
enquadrada numa mudança mais profunda, decidida pela Comissão Coordenadora do Depar-
tamento de Matemática, abrangendo o LabMat (que finalmente virá a ter janelas). Assim que
essa mudança maior seja posśıvel, a sala de estudo passará para o seu destino final na sala
P2. O espaço à entrada do edif́ıcio continuará então para vós, mas como sala para trabalhos,
com alguns computadores e mesas livres, ocupando o resto do LabMat salas cont́ıguas.

Tem-se consciência que, além da sala de estudo (com ambiente de silêncio para leitura e tra-
balho individual), é desejável uma outra sala mais flex́ıvel onde os alunos se possam encontrar
mais descontraidamente para trabalhar em grupo.

Neste peŕıodo de transição, em que não é ainda posśıvel proporcionar os dois tipos de espaço,
venho mais uma vez apelar ao vosso civismo: respeitando o ambiente de trabalho individual
na sala de estudo, e procurando outros espaços adequados para realizar actividades (tais como
jogos ou música) que contrariem o ambiente de estudo concentrado.

Atendendo à limitação de recursos, é crucial a colaboração de todos para que as novas in-
stalações possam ser mantidas e até melhoradas. Obrigada desde já a todos!

Oxalá apreciem esta mudança, que me parece favorável. É natural que nos primeiros tempos da
adaptação haja alguns ajustes a fazer. Por favor avisem-me das vossas eventuais dificuldades
ou sugestões.

Com os melhores cumprimentos,

Ana Cannas
Coordenadora da LMAC


