Conselho Pedagógico
Ata n.º 3/2021
Aos dezassete dias do mês de março de dois mil e vinte e um pelas dezasseis horas e trinta minutos,
teve início a reunião do Conselho Pedagógico, realizada por videoconferência. -------------------------------Estiveram presentes quinze membros do Conselho Pedagógico ---------------------------------------------------Ordem de Trabalhos
1- Plano de desconfinamento da FCUL
2- Outros assuntos
Plano de desconfinamento da FCUL
O Conselho Pedagógico apreciou a propostas de desconfinamento para o 2º semestre (2020/2021) que
se encontram anexa a esta ata. A referida proposta foi elaborada na sequência da deliberação do
Governo de 11 de março de 2021.
O Conselho Pedagógico recomenda que, no primeiro ciclo, seja dada prioridade à realização de aulas
presenciais de laboratório e de campo.
À semelhança do que foi feito em parte do primeiro semestre (2020/2021), as aulas presenciais devem
ter em consideração as medidas de prevenção em vigor definidas pelo Gabinete de Segurança, Saúde e
Sustentabilidade, nomeadamente:
1- A lotação das salas será limitada a 50 % do número de lugares disponíveis
2- Os modelos adotados para cada tipologia de aulas devem ser indicados pelos
departamentos
3- Os números totais de alunos abrangidos por cada tipologia devem ser fornecidos pelos
departamentos
O Conselho Pedagógico recomenda que os momentos de avaliação contínua, previstos inicialmente,
não sejam alterados pela existência do período presencial e que se evite a sobrecarga de avaliações
adicionais nesta fase final do semestre.
Outros assuntos
O Conselho Pedagógico apreciou a proposta de saída da FCUL do consórcio relativo ao 3 ciclo em ePlaneamento, liderado pela Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa e
deliberou dar parecer favorável a esta proposta.
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Nada mais havendo a tratar, o Professor Pedro Ré deu por finda a presente reunião pelas dezoito horas
e trinta minutos, sendo lavrada a presente ata que será assinada, após leitura e aprovação, nos termos
prescritos no artigo trigésimo quarto do Código do Procedimento Administrativo.
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O Presidente
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