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REUNIÃO DO CONSELHO PEDAGÓGICO 
 DA FACULDADE DE CIÊNCIAS DA UNIVERSIDADE DE LISBOA 

4/2009 
 
Acta da reunião 
 
 No dia 15 de Outubro de 2009, o Conselho Pedagógico da Faculdade de Ciências 
reuniu-se, contando com a presença dos professores Deodália Dias, Carla Kullberg, Fernanda 
de Oliveira, Luís Bento, Manuela Rocha e Pedro Antunes bem como a dos estudantes Ana 
Cristina da Costa, André Barros, António de Sousa e Carolina Fraga, com a seguinte ordem de 
trabalhos: 
 
1. Comissões Pedagógicas; 

2. Sucesso escolar na FCUL; 

3. Funcionamento do 1º semestre e da época de exames; 

4. Outros assuntos. 

O estudante Gustavo Martins justificou a sua ausência por motivos escolares em email do 
dia 14-10-2009. 

A reunião começou às 9h05. 

 

1. Comissões Pedagógicas 

Conclui-se que a formação das Comissões Pedagógicas se encontra em desenvolvimento, 
sendo que as mesmas devem estar definidas até à data limite de 16 de Outubro de 2009. 

2. Sucesso escolar na FCUL 

Através das tabelas de sucesso das cadeiras da FCUL, foi possível concluir que existem baixas 
taxas de sucesso em cadeiras referentes a Matemática, Física e Química, tanto as que são 
leccionadas a estes cursos como as que fazem parte do plano curricular de outras 
licenciaturas. No entanto, existem melhorias das taxas de sucesso nas áreas referidas 
nalguns cursos, como foi evidenciado pela professora Deodália Dias. 

Para resolver este problema, uma das soluções encontradas tem sido a adaptação do 
próprio conteúdo da cadeira aos diferentes cursos em que são leccionados, como foi 
referido pela Professora Fernanda de Oliveira. Contudo, não é possível realizar tal tarefa 
para todas as cadeiras, como é o caso de algumas cadeiras de Física, e nem sempre isso é 
suficiente, situação evidenciada pelo professor Luís Bento, dada a formação desadequada 
que alguns alunos trazem do secundário. Para além disso, a adaptação de conteúdos e 
possível facilitação pode levar a que o problema se propague às cadeiras posteriores, tal 
como foi chamado à atenção pelo discente André Barros. 
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Por meio de um documento previamente distribuído o professor Luís Bento propôs, entre 
outras acções possíveis, a realização de um inquérito às Comissões Pedagógicas apelando à 
reflexão sobre as disciplinas dos respectivos cursos e as alterações necessárias para 
melhorar o sucesso escolar, começando pelas disciplinas dos 1ºs anos dos cursos de 1º ciclo 
e Mestrados Integrados. 

Concluiu-se que se deve requerer às comissões pedagógicas, aos coordenadores e aos 
professores das cadeiras a resposta a um pequeno relatório sobre o funcionamento das 
disciplinas, para que seja possível identificar problemas ou situações que possam estar a 
afectar negativamente a sua taxa de sucesso. Com estes relatórios, o Conselho Pedagógico e 
as Comissões Pedagógicas poderão propor medidas potenciadoras do sucesso escolar, como 
a opção de formação extra-curricular. Os relatórios deverão ser entregues até ao início da 
última semana de Novembro. 

3. Funcionamento do 1º semestre e da época de exames 

Foi comunicado ao Conselho Pedagógico pelo Professor Luís Bento a resolução do Conselho 
Coordenador da FCUL, que determina que, para a Época Específica, os alunos finalistas terão 
direito a inscreverem-se num número ilimitado de disciplinas, pagando 30 euros por cada 
cadeira a realizar. Esta resolução, como evidenciado pela Professora Carla Kullberg, 
ultrapassa o limite estabelecido legalmente de 3 cadeiras para alunos finalistas, constituindo 
uma opção de gestão do Conselho Coordenador e direcção da FCUL. A aluna Ana Cristina da 
Costa discordou do princípio de cobrança de uma taxa de 30 euros que poderá trazer 
problemas ao nível monetário para os alunos. A não existência de limite do número de 
inscrições aumenta ainda a possibilidade de sobreposições de datas de exame, problema 
referido pelo Professor Luís Bento. 

4. Outros Assuntos 

Existem algumas aulas contíguas às quais, por serem em edifícios diferentes, é complicado 
os alunos chegarem a horas. Para resolver esta questão, levantada pela professora Carla 
Kullberg, e ainda por outras razões, o Conselho Pedagógico votou a favor da existência de 
um intervalo de 10 minutos no início ou no final do horário de cada aula. Votou 
seguidamente em alternativa, tendo-se registado 5 (cinco) votos a favor do intervalo no 
início da aula, 4 (quatro) a favor do intervalo no fim da aula, e 1 (uma) abstenção. Foi assim 
aprovado que o intervalo decorre no início do horário de cada aula.  

 

A reunião terminou cerca das 11h00. 

Acta aprovada por email em 11-11-2009 por unanimidade dos membros 
presentes à reunião. 
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