Conselho Pedagógico
Ata 02/2022

No dia 30 de Maio de 2022 reuniu o Conselho Pedagógico da Faculdade de Ciências da
Universidade de Lisboa, designado a partir de agora por CP, em reunião ordinária, tendo os
trabalhos sido iniciados às 14h com a presença de 12 elementos: Henrique Prates, António
Casimiro, Jorge Buescu, Nuno Matela, Tiago Gomes, Rafael Ramires, Ana Catarina Monteiro, Sara
Daniela Pires, Ana Paula Carvalho, Maria Teresa Rebelo, Maria Margarida Cruz e Marília Antunes
e a participação em sala virtual de Marta Panão, Marta Martins e Beatriz Castro.
A Reunião seguiu a ordem de trabalhos com que foi convocada:
1. Eleição do Presidente e do Vice-Presidente do CP
2. Parecer sobre Calendário Escolar para 2022-2023
3. Outros assuntos
1. Eleição do Presidente e do Vice-Presidente do CP
Foi apresentada uma única candidatura aos cargos de Presidente e Vice-Presidente com a
constituição seguinte:
Presidente: Maria Margarida Cruz, Professora Associada (DF-FCUL)
Vice-presidente: António Casimiro, Professor Associado (DI-FCUL)
Procedeu-se à votação, por voto secreto, entre os 12 elementos presentes, tendo sido obtido o
resultado seguinte:
11 votos a favor
1 voto considerado nulo por indicar apenas o nome de um dos candidatos
Ficaram a partir deste resultado eleitos os elementos referidos.
Margarida Cruz relembrou que de acordo com o regimento do CP em vigor, é necessário
proceder à eleição do 3º elemento da Mesa do CP, constituído pelo Presidente, o Vice-Presidente
e um estudante eleito pelos elementos estudantes do CP. Os estudantes reuniram e, por
unanimidade dos presentes, elegeram Henrique Prates para a Mesa do CP.
2. Parecer sobre Calendário Escolar para 2022-2023
A proposta da Direção para Calendário Escolar do ano letivo 2022-2023 já tinha sido distribuída
previamente aos elementos do Conselho Pedagógico. Depois de um período de discussão houve
acordo de que seria melhor realizar algumas correções na proposta, tendo sido aprovado por
unanimidade de todos os participantes o parecer que se enuncia abaixo onde são indicadas e
fundamentadas as melhorias propostas.
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Parecer relativamente à proposta de Calendário Escolar
Relativamente à proposta de Calendário Escolar apresentada pela Direção, o Conselho Pedagógico
considerou desnecessária a redução de uma semana inicial em cada semestre. Essa semana inicial
é importante para a organização das aulas práticas e teorico-práticas das UCs, para que o
funcionamento das mesmas esteja otimizado a partir da segunda semana. Também considerou que
a redução do tempo de interrupção escolar na altura da Páscoa não é acertada, porque não permite
aos alunos um período de pausa. Para além disso, considerou útil aumentar a pausa letiva no final
do segundo semestre, altura em que os alunos se encontram mais sobrecarregados com entrega de
avaliações.
Com estas considerações o Conselho Pedagógico decidiu por unanimidade propor as alterações
indicadas abaixo.
1) O início do primeiro semestre para todas as UCs que não são dos 1ºs anos de Licenciatura ser em
12 de setembro de 2022; manter o final do primeiro semestre para todas em 16 de dezembro de
2022.
2) O início do segundo semestre ser em 13 de fevereiro de 2023;
3) As férias da Páscoa decorrerem entre 6 e 12 de abril de 2023
4) A época normal de exames de segundo semestre ter lugar entre 5 e 22 de junho de 2023
5) A época de recurso do segundo semestre ter lugar entre 29 de junho e 11 de julho de 2023
3. Outros assuntos
Foi levantada a questão pelos alunos da recomendação da Ministra da Ciência, Tecnologia e
Ensino Superior para combater situações de assédio moral e sexual no Ensino Superior. Foi
decidido levar essa preocupação à professora Provedora do estudante na FCUL.
Depois de uma discussão sobre como estruturar o trabalho imediato do CP, e havendo já alguma
discussão prévia entre os docentes do CP, e entre os alunos do CP, foi considerado que a melhor
forma de agir seria fazer circular entre todos os elementos do CP uma lista de problemas
identificados e soluções propostas que pudesse ser completada por todos. Também foi solicitado
que todos organizassem a lista por prioridades para que, numa próxima reunião do CP agendada
para cerca de um mês após esta, se definam grupos de trabalho que comecem a trabalhar nos
temas considerados mais importantes.
Não havendo outros assuntos a reunião foi encerrada às 15h20.
Da reunião foi lavrada a presente Ata que foi aprovada por todos os presentes e é assinada pela
Presidente do Conselho Pedagógico e pelo Vice-presidente que secretariou.
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