
 

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

Acta nº 4/2010 
 
 O Conselho Pedagógico da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa reuniu 
extraordinariamente no dia 7 de Maio, pelas 11h05, na sala 5.4.20, com a seguinte Ordem de 
Trabalhos: 

1. Eleição dos representantes dos estudantes ao Conselho Pedagógico. 

 Estiverem presentes à reunião os professores Deodália Dias, Fernanda de Oliveira, 
Luís Bento, Manuela Rocha, Pedro Antunes, os estudantes Ana Cristina da Costa, André 
Barros, António Sousa, Carolina Fraga, e a professora Margarida Meireles em substituição da 
Prof.ª Carla Kullberg. 
 
1. Eleição dos representantes dos estudantes ao Conselho Pedagógico. 
 
 O Prof. Luís Bento referiu-se à Informação 6/SC/2010 de 27-04-2010 da Sra. 
Secretária Coordenadora da FCUL, Dra. Anabela Rocha, sobre a eleição dos estudantes do 
Conselho Pedagógico (CP). Observou que de acordo com os Estatutos da FCUL o mandato 
dos estudantes do CP e da Assembleia da Faculdade tem a duração de 1 ano, e que o primeiro 
ano de mandato dos membros actuais se completou em Abril de 2010, mas no entanto, o 
Regulamento Eleitoral no Anexo A dos mesmos Estatutos estabelece no seu Artigo 10º a data 
da eleição como sendo os últimos 10 dias do mês de Novembro. A Assembleia da Faculdade 
tem a capacidade de alterar o Anexo A se assim o entender, nomeadamente no que se refere à 
data de eleição. 
 A maioria dos membros presentes manifestaram-se favoráveis a que a eleição dos 
estudantes para o Conselho Pedagógico passe a ser realizada em Abril-Maio de  cada ano. O 
Prof. Pedro Antunes referiu não ter qualquer preferência quanto à data da eleição.  
 Procedeu-se de seguida à votação e registaram-se 8 (oito) votos a favor, 1 (uma) 
Abstenção, e 0 (zero) votos contra, para que a eleição anual dos estudantes do Conselho 
Pedagógico passe a ser realizada no final de Abril, princípio de Maio. Por consenso definiu-se 
como mais adequado para a data de eleição o período desde a última semana de Abril à 
primeira semana de Maio inclusivé.  
 Na eventualidade de o próximo acto eleitoral para eleição dos estudantes ser 
antecipado já para este semestre, os estudantes presentes manifestaram-se no sentido de não 
ser desejável que ele se verifique depois de terminarem as aulas do 2º semestre, mais 
precisamente depois do dia 2 de Junho de 2010. 
 
2. Outros assuntos. 
 
 Os presentes trocaram informações e algumas opiniões sobre a época específica de 
2009/10 e o calendáro escolar do ano lectivo 2010/11, assuntos a serem tratados na reunião do 
Conselho Pedagógico no dia 12-05-2010. 
 
A reunião terminou cerca das 11h50. 
 
Acta aprovada por unanimidade dos membros presentes à reunião por email a 
15 de Abril de 2010. 
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