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REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO PEDAGÓGICO 

 DA FACULDADE DE CIÊNCIAS DA UNIVERSIDADE DE LISBOA 

Acta nº 8/2010 

 

 

 

 O Conselho Pedagógico (CP) da Faculdade de Ciências da Universidade de 

Lisboa reuniu extraordinariamente no dia 30 de Novembro de 2010, às 12h10, na sala 

5.4.20, com a seguinte Ordem de Trabalhos: 

 

1. Apreciação de propostas de novos cursos da FCUL. 

2. Outros assuntos. 

 

 Estiverem presentes à reunião os professores Carla Kullberg, Fernanda de 

Oliveira, Luís Bento, Manuela Rocha, Pedro Antunes, e o estudante António Sousa. As 

estudantes Carolina Fraga e Salomé Clemente justificaram a sua ausência à reunião. 

 

Ainda antes da ordem de trabalhos, o presidente do CP, Prof. Luís Bento, 

informou que o estudante Gustavo Martins tinha renunciado ao seu mandato por meio 

de declaração escrita, a qual foi mostrada aos membros presentes, sendo anexa à 

presente acta.  

O Prof. Luís Bento informou que a estudante Ana Cristina Costa tinha terminado 

o seu mandato por ter concluído o curso de mestrado que frequentara na FCUL, 

conforme declaração escrita sua, mostrada aos membros presentes e anexa à presente 

acta. 

Informou ainda que os lugares dos estudantes Gustavo Martins e Ana Cristina 

Costa passavam a ser ocupados pelos membros suplentes da mesma lista de candidatos 

ao CP, respectivamente, Ana Cláudia Marques e Salomé Clemente. 

 O Prof. L. Bento lembrou de novo que nos termos do Artigo 14.º dos Estatutos 

da FCUL perdem o mandato os membros dos orgãos que faltem, sem motivo 

justificado, a mais de três reuniões. 

 

1. Apreciação de propostas de novos cursos da FCUL 

 

 Foi notado que, relativamente aos processos de criação e alteração dos cursos da 

FCUL, o CP tem sido ouvido depois de as propostas serem aprovadas pelo Conselho 

Científico da FCUL, e não antes, conforme estabelecem os estatutos da FCUL 

nomeadamente, na alínea b) do n.º 2 do Artigo 28.º. Os membros presentes 

consideraram importante alterar esta prática passando a cumprir-se os estatutos da 

FCUL. 

Deu-se início à discussão sobre as propostas de criação de ciclos de estudos com 

base nos documentos preparados pelos respectivos proponentes. 

 

a) Licenciatura em Química e Nanociência 

 

O CP procedeu à discussão da proposta de criação da Licenciatura em Química e 

Nanociência. A discussão prolongou-se relativamente a alguns aspectos questionados 

por alguns membros, nomeadamente:  
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- a designação e natureza do curso, considerando-as excessivamente especializadas para 

um curso de 1º ciclo, o qual deveria ser antes uma Licenciatura de formação base em 

Química; 

- o facto de o Minor em Outra Área Científica conter apenas duas unidades curriculares 

obrigatórias na área de Nanociência, considerando estar isso em contradição com a 

designação da licenciatura. 

A Prof.ª Manuela Rocha defendeu a ideia de que a Nanociência faz parte da 

Química desde há muito e que ela está presente nos conteúdos de diversas unidades 

curriculares da proposta de curso ainda que nos seus nomes não figure a palavra 

nanociência. 

Não sendo possível convergir para uma proposta consensual, o Prof. Luís Bento 

colocou à votação um parecer favorável do CP sobre os aspectos pedagógicos do ciclo 

de estudos proposto, Licenciatura em Química e Nanociência. Este parecer foi 

aprovado com três votos a favor e três abstenções. 

Foi ainda decidido que na comunicação desta deliberação aos outros órgãos 

competentes fossem explicitados os resultados completos da votação. 

 

b) Mestrado em Matemática Aplicada à Economia e Gestão 

 

 O CP apreciou a proposta de criação do Mestrado em Matemática Aplicada à 

Economia e Gestão e deliberou fazer as seguintes recomendações: 

 

- Devem ser explicitados os pré-requisitos para admissão de alunos a este curso. 

- Devem ser clarificadas as condições de obrigatoriedade ou dispensa de frequência às 

unidades curriculares que carecem de parecer da Comissão Científica do Mestrado. 

- A proposta deve conter a informação sobre que docentes irão leccionar as unidades 

curriculares nas áreas científicas de Economia e Gestão e de Matemática Aplicada à 

Economia e Gestão. 

 

2. Outros assuntos 

 

 Não foram abordados outros assuntos. 

 

A reunião terminou cerca das 14h00. 

 

Acta aprovada por unanimidade por email em 4 de Outubro de 2011. 


