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

Acta nº 2/2010 
 
Acta da reunião 
 
 O Conselho Pedagógico da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa 
reuniu extraordinariamente no dia 10 de Fevereiro, pelas 10h15, na sala 5.4.20, com a 
seguinte  
 
Ordem de Trabalhos: 
 
1. Parecer sobre os novos cursos propostos pela FCUL 
2. Outros assuntos. 
 
 A reunião contou com a presença dos professores Carla Kullberg, Deodália 
Dias, Fernanda de Oliveira, Luís Bento, Manuela Rocha, Pedro Antunes, e dos 
estudantes Ana Cristina da Costa e Leonardo Gorjão.  

Os estudantes Gustavo Martins e Carolina Fraga justificaram posteriormente a 
sua ausência à reunião. 

 
1. Parecer sobre os novos cursos propostos pela FCUL 
 
O Prof. Luís Bento referiu a necessidade de o Conselho Pedagógico se pronunciar 
sobre a criação de novos ciclos de estudo e de emitir com urgência pareceres sobre os 
mesmos para acompanhar os respectivos processos junto da Agência de Acreditação. 
Em seguida, passou-se à discussão e votação de parecer sobre cada uma das propostas 
de ciclos de estudos tendo em conta os documentos preparados pelos respectivos 
proponentes. 
 
a) Mestrado Integrado em Bioquímica 
 
O Conselho Pedagógico pronunciou-se favoravelmente à criação deste ciclo de 
estudos por maioria de 6 (seis) votos a favor e 2 (duas) abstenções. 
 
b) Mestrado Integrado em Engenharia Física 
 
O Conselho Pedagógico pronunciou-se favoravelmente à criação deste ciclo de 
estudos por maioria de 6 (seis) votos a favor e 2 (duas) abstenções. 
 
c) Doutoramento em Ciência e Engenharia de Materiais 
 
O Conselho Pedagógico pronunciou-se por unanimidade favoravelmente à criação 
deste ciclo de estudos. 
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d) Mestrado em Ensino da Informática 
 
O Conselho Pedagógico pronunciou-se favoravelmente à criação deste ciclo de 
estudos por maioria de 7 (sete) votos a favor e 1 (um) voto contra. 
 
e) Licenciatura em Estudos Gerais 
 
Os membros do Conselho Pedagógico manifestaram o seu apreço relativamente ao 
conceito desta licenciatura envolvendo três Faculdades da Universidade de Lisboa, 
Fac. de Belas-Artes, Fac. de Ciências e Fac. de Letras. Manifestaram também os seus 
receios, com base em experiências anteriores e na análise do programa curricular do 
ciclo proposto, relativamente aos aspectos básicos de organização e funcionamento, o 
que resultou na aprovação por unanimidade do seguinte parecer do Conselho 
Pedagógico: 
 

Este ciclo de estudos representa um conceito interessante de curso envolvendo 
várias faculdades e saberes, mas exige uma grande capacidade de planeamento e 
gestão da Universidade de Lisboa em relação a aspectos essenciais de funcionamento, 
como por exemplo: Inscrições e registo de notas dos alunos, Horários, Calendário 
Escolar, Épocas de Exame e Regimes de Avaliação.    
 
 
A reunião terminou cerca das 12h00. 
 
Acta aprovada por unanimidade por email a 2 de Março de 2010. 
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