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REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO PEDAGÓGICO 

 DA FACULDADE DE CIÊNCIAS DA UNIVERSIDADE DE LISBOA 

Acta nº 3/2011 

 

 

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

Lisboa reuniu extraordinariamente no dia 15 de Abril de 2011, às 12h10, na sala 5.4.20, 

com a seguinte Ordem de Trabalhos: 

 

1. Inquéritos Pedagógicos. 

2. Outros assuntos. 

 

 Estiverem presentes à reunião os professores Luís Bento, Carla Kullberg, 

Fernanda de Oliveira, Manuela Rocha, Pedro Antunes, e o estudante António Sousa. A 

Prof.ª Deodália Dias e o estudante Nuno Martins justificaram as suas ausências. 

 

1. Inquéritos Pedagógicos. 

 

 O Prof. L. Bento apresentou a proposta previamente distribuída por email, e 

anexa a esta acta, de um questionário relativo aos resultados dos inquéritos pedagógicos 

e às práticas pedagógicas dos docentes a ser respondido uma vez por cada par docente - 

unidade curricular. As respostas deveriam ser enviadas a três entidades: coordenador do 

curso a que pertence a unidade curricular, presidente do departamento do docente, e 

Conselho Pedagógico da FCUL.  

A proposta mereceu o acolhimento dos membros presentes. Acordou-se que o 

questionário deveria ser distribuído aos docentes e investigadores da FCUL por meio do 

serviço electrónico da ‘info-fcul’, e que as respostas deveriam ser remetidas utilizando o 

correio electrónico. 

A Prof.ª Carla Kullberg considerou que na informação dirigida aos docentes se 

deveriam divulgar os endereços de email dos presidentes de departamento e dos 

coordenadores de curso. 

Discutiu-se ainda a possibilidade e conveniência de os docentes verem as suas 

respostas publicadas no mesmo sítio internet onde são divulgados os resultados dos 

inquéritos. 

Ficou decidido que o Prof. L. Bento finalizaria a redação do questionário e 

informação a distribuir aos docentes, que enviaria por email aos restantes membros do 

CP para apreciação e eventuais correções antes de ser distribuído pela info-fcul. A 

versão final do questionário e o texto de introdução são anexos a esta acta. 

 

2. Outros assuntos. 

 

 O presidente do CP colocou a questão do funcionamento da disciplina de Inglês. 

Relatou o que sabia sobre as dificuldades e os esforços da reitoria, FCUL e outras 

faculdades para que fossem realizadas as provas de aferição de nível de conhecimento 

de Inglês da responsabilidade da Faculdade de Letras, o que não tinha sido possível 

concretizar até à data no ano lectivo de 2010/11. 

 A Prof.ª Carla Kullberg manifestou as suas dúvidas sobre a utilidade da 

disciplina de Inglês nos moldes em que tem sido possível pôr em prática nos últimos 

anos. 
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 O Prof. Pedro Antunes referiu algumas alternativas de instituições que conferem 

certificados de nível de conhecimento de Inglês. 

 

 

A reunião terminou cerca das 13h00. 

 

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

 


