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Acta da Reunião Extraordinária do Conselho Pedagógico de 29 de Junho de 2009 

 

A reunião iniciou-se às 14h46, com a presença dos docentes Professor Luís Bento, Professora 

Deodália Dias, Professora Maria Fernanda de Oliveira, Professora Maria Manuela Rocha e 

Professora Carla Kullberg e dos discentes André Barros, Ana Cristina da Costa, António de 

Sousa, Carolina Fraga, Gustavo Martins e Leonardo Rydin Gorjão. O professor Pedro Antunes 

comunicou ao presidente do Conselho Pedagógico, no dia da reunião, a impossibilidade de 

comparecer à mesma, por motivos pessoais. 

 

1) Época Específica 

Foram revistas as propostas existentes da Recomendação do Conselho Pedagógico, uma 

realizada pelo Professor Luís Bento, e a outra pelos discentes André Barros e António Sousa, 

sendo esta última, após algumas alterações realizadas, aprovada por unanimidade. Como tal, 

ficou prevista a sua divulgação aos presidentes de cada Departamento bem como aos restantes 

docentes e discentes. 

 

2) Regulamento de Avaliação 

Foi analisada uma adenda ao Regulamento do Regime de Avaliação de Conhecimentos dos 

Cursos de 1º Ciclo na FCUL, proposta pelo professor Luís Bento, à qual se procedeu ao 

acrescento e revisão de alguns pontos, sendo, posteriormente, aprovada por unanimidade, 

assim como a alteração do título do Regulamento. 

 

3) Calendário Escolar 

Após uma análise do Calendário Escolar de 2009-2010, aprovado pelos orgãos anteriores, 

concluiu-se que as épocas de exame, tal como estão, podem não permitir um aproveitamento 

ideal dos alunos. Como tal, concluiu-se que o melhor sistema a adoptar seria a introdução de 



um sistema de avaliação contínua, procedendo à realização de frequências e testes durante os 

semestres; no entanto, reconhecendo a impossibilidade de adoptar este método em todas as 

cadeiras, estabeleceu-se como objectivo desenvolver esforços no início do próximo ano lectivo 

para encorajar os docentes a adoptar, preferencialmente, modalidades de avaliação ao longo 

do semestre, de modo a que cerca de cerca de 60 a 70% das cadeiras sejam avaliadas desta 

maneira. 

 

4) Época Específica 

Por sugestão de um docente ao Professor Luís Bento, analisou-se a questão da abertura da 

época específica para todos os alunos. Após discussão desta problemática, chegou-se à 

conclusão de que os critérios para os alunos poderem realizar exames na época específica 

devem ser uma escolha da Direcção da FCUL. 

 

5) Outros Assuntos 

Para que as Comissões Pedagógicas de Curso sejam formadas o mais rapidamente possível, a 

Mesa fica encarregue de avaliar o estado do processo da formação destas comissões e também 

tentar acelerar a sua constituição. 

 

A reunião terminou às 16h35. 

 

Acta aprovada por e-mail no dia 23 de Julho de 2009 por unanimidade dos membros presentes à 

reunião. 

 

 


