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REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO PEDAGÓGICO 

 DA FACULDADE DE CIÊNCIAS DA UNIVERSIDADE DE LISBOA 

Acta nº 2/2011 

 

  

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

reuniu ordinariamente no dia 7 de Abril de 2011, às 11h10, na sala 5.4.20, com a 

seguinte Ordem de Trabalhos: 

 

1. Eleições dos membros estudantes do Conselho Pedagógico. 

2. Inquéritos Pedagógicos. 

3. Outros assuntos. 

 

 Estiverem presentes à reunião os professores Luís Bento, Deodália Dias, Carla 

Kullberg, Fernanda de Oliveira, Pedro Antunes, e os estudantes António Sousa e 

Leonardo Gorjão. A Prof.ª Manuela Rocha justificou a sua ausência. 

 

1. Eleições dos membros estudantes do Conselho Pedagógico. 

 

O Prof. Luís Bento prestou informações sobre as eleições dos novos membros 

estudantes do CP e da Assembleia da Faculdade (AF). Informou que tinha estado em 

comunicação com a presidente da AF com vista a estabelecer o calendário eleitoral. 

Facultou o documento de nomeação da Comissão Eleitoral pela presidente da AF de 1 

de Abril 2011 e o seu ofício datado do mesmo dia dirigido ao director da FCUL com 

uma proposta de calendário eleitoral. Referiu ainda o despacho D/50/2011 do senhor 

director da FCUL divulgado pela info-fcul, estabelecendo o dia 9 de Maio como data 

das eleições simultâneas dos estudantes para a AF e o CP. 

 

2. Inquéritos Pedagógicos. 

 

 Os presentes deram conta das suas impressões sobre os resultados dos inquéritos 

pedagógicos sobre as unidades curriculares e o desempenho dos docentes. Discutiu-se 

qual a melhor forma de aproveitar este instrumento no sentido de melhorar as práticas 

pedagógicas na FCUL, tendo em conta as dificuldades resultantes do elevado número de 

cursos, unidades curriculares e docentes envolvidos. Conclui-se que o procedimento a 

seguir deveria passar necessariamente pela intervenção das entidades responsáveis pelo 

funcionamento dos departamentos e dos cursos, nomeadamente, os presidentes de 

departamento e os coordenadores de curso. Deveria passar também pela reflexão dos 

docentes sobre as respostas que lhe dizem directamente respeito e pela oportunidade de 

manifestarem as suas opiniões sobre as mesmas. 

O Prof. L. Bento considerou que cada docente deveria exprimir por escrito a sua 

opinião sobre as classificações atribuídas pelos alunos nos inquéritos e dizer o que 

pensa fazer para melhorar a sua prática pedagógica futura. Propôs-se elaborar um 

pequeno questionário dirigido aos docentes a ser discutido na reunião seguinte. 

O Prof. Pedro Antunes chamou a atenção para o facto de existirem algumas 

incorreções na informação do sistema relativa à distribuição do serviço docente, que se 

reflete nos inquéritos pedagógicos atribuindo erradamente unidades curriculares a 

alguns docentes. 

 



2/2 

3. Outros assuntos. 

 

Não foram abordados outros assuntos.  

Os presentes acordaram em realizar a reunião seguinte do CP no dia 15 de Abril. 

 

A reunião terminou cerca das 12h30. 

 

Acta aprovada por unanimidade por email a 21 de Novembro de 2011. 

 


